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De welwillende gretigheid, waarmede het eerste deel van deze
geschiedenis aanvaard werd. de gunstige heoordeelingen, die het van
alle zijden mocht ontvangen, doen ons hopen, dat ook het tweede
deel een goed onthaal zal vinden.
Ook de stof, daarin behandeld, wettigt dit vertrouwen. Want
verhaalde het eerste deel de verwikkelingen en telkens hernieuwde
pogingen, die niets anders waren, dan een verwijderde voorbereiding
van het feitelijke herstel der hierarchie, dit tweede beschrijft de
wording der kerkelijke organisatie zelve.
Licht begrijpelijk is het, dat de zoo belangrijke kerkregeling niet
zonder naaste voorbereiding en vooral niet zonder krachtig verzet tot
stand kwam.
Tot die voorbereiding behoorde de practische emancipatie der
katholieken, die, ofschoon op het einde der achttiende eeuw theoretisch
vrij geworden, tot aan de abdicatie van WILLEM I onder den druk
eener vijandige regeering stonden.
De daadwerkelijke emancipatie onder WILLEM II leid 'e weldra
tot aaneensluiting en samenwerking. Hieruit ontsproot de volmaakter
ontwikkeling der jeugdige krachten en de ontwaking van het sluime
rende bewustzijn met de overtuiging, dat Nederland lang genoeg een
land van missie was geweest.

Het verlangen naar een geregelde

organisatie, dat zich in 1841 slechts schuchter geuit had, sprak thans
met krachtige stem en richtte zich in een machtige adresbeweging
tot Pius IX, die den 4. Maart 1853 de dringende bede verhoorde en
de kerkelijke organisatie tot stand bracht.
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Terwijl daarop in de bekende Aprilbeweging de vlam der politieke
en godsdienstige hartstochten hoog opsloeg, werkte het nieuw Episco
paat aan de volledige uitvoering der Pauselijke breve, zoodat, toen
in den herfst van 1853 het onweer eindelijk had uitgewoed en de
lucht was opgeklaard, de Nederlandsche kerkprovincie bijna geheel
georganiseerd te voorschijn trad. De indeeling der parochiën lag
in het verschiet en de oprichting der kapittels was een quaestie
van tijd.
Mijn plan was het, om hier den inhoud weer te geven van het
handschrift-sAN GHERT, dat in het oud archief der gemeente 's-Gravenhage berust en naar aanleiding van het geschrijf van den heer
WILDEMAN in den laatsten tijd vooral bij de archivarissen druk werd
besproken.
Den 11. Maart van het loopend jaar richt ik mij tot den heer A.
J. SERVAAS VAN ROOIJEN, archivaris der gemeente 's-Gravenhage, die
den 22. derzelfde maand antwoordt: »Door onvoltalligheid van het
college van Burgemeester en Wethouders, wegens zware ziekte van
enkelen hunner, kan ik u onmogelijk een tijd bepalen, wanneer u
gelegenheid zou kunnen gegeven worden die stukken in te zien, waarop
u doelt". Dat het dagelijksch bestuur zich die zaak had voorbehouden,
was mij onbekend.
In de meening te zullen woekeren met den tijd dien de ambts
bezigheden mij lieten, begaf ik mij in de Paaschvacantie naar Den
Haag, vast overtuigd, dat trots de ongesteldheid of zelfs het over
lijden van iemand uit het dagelijksch bestuur, het gewoon stedelijk
beheer niet stil ligt. Tot driemaal toe waag ik een poging bij den
archivaris, die mij heenzendt met de bemerking, dat het dagelijksch
bestuur nog niet heeft beslist, dat hij mij echter terstond van de
gevallen beslissing zal verwittigen.
Na te Amsterdam in een dergelijke onderneming bij den heer
J. F. M. STERCK beter te zijn geslaagd, doe ik den 9. April een
nieuwe poging te 's Gravenhage, maar kom niet verder, Of mijn
vraag daarna in het dagelijksch bestuur werd behandeld, is mij niet
bekend.
Vruchtbaarder was een uitstapje, dat ik, tijdens mijn nutteloos
verblijf te 's Gravenhage, naar Utrecht deed. Door de gulle wel
willendheid van Z.D.H. Mgr. VAN DE WETERING had ik opnieuw
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vrijen toegang tot het aartsbisschoppelijk archief, dat intusschen, op
last van Z.D.H., door de kundige hand van den geleerden schrijver
van

het

Bullarium Trajectense, Dr. G.

BROM,

uitmuntend was

geordend.
Aan het doorluchtig Episcopaat en aan allen, die mij met raad
en daad hebben bijgestaan, mijn welgemeenden dank.

MAASTRICHT , op het feest van den Z. PETRUS CANISICS , 1904.

P. ALBERS S. J.

IMPRIMATUR.
HAAREN ,

7 Juli 1904.

J. H. SELTEN,
Librorum Censor.
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"TIE DER KATHOLIEKEN- ^VLOED DER TIJDSCHRIFTEN. I)E GODST E N ^ C A T H 0 L Y K E N®EBLANDSCHR STEMMEN. L E S A G E
TEN BROEK. TIJDSCHRIFTEN NAAST DIE VAN LE SAGE TEN BROEK
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»De Kerk ,a„ Nederland had in de laatste eeuwen »,„ het open
baar leven nlleen gekend de vervolging, de veroordeeling, de geldboete,
zoo

Z.j

de ballingschap. Haar zonen hadden zich verheuod
mochten leven in stilte, in verborgenheid. Nn was hun dat

gegund, maar de nood der tijden eisclite meer, vorderde dringend
een Credo, niet alleen in de kerken maar in de open lucht... De
Kerk van Nederland, hoe vast ook gegrondvest in den drassi„en
grond - de vervolging had de palen diep genoeg in den grond
gedreven, geheid - verhief nog haar ranke gouden spits niet omhoog
m Gods vrije zon. De Kerk van Nederland, zij had in den harden
worstelstrijd, niet van tachtig jaren, maar van twee eeuwen, haar
be,taan gehandhaafd, haar recht op adem en leven gewonnen, - „u
nu gold het voor haar op te treden als de volwassene, nis ,1e vrije
dochter van God en het eigen kind van Neder land " ')
Voordat men echter dit laatste mocht aanschouwen, moestorno»
Wilt worden gewerkt, gezwoegd en gestreden.
Want wel kregen de Katholieken op het einde der achttiende
eeuw gelijke rechten met de gereformeerde kerk; wel gebood dit de
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wet van vrijheid, gelijkheid en broederschap uitdrukkelijk, maar te
spoedig daalde die vrijheidszon ter kimme

Het katholieke volk had

den tijd niet, het eeuwen lang getorschte juk af te schudden. Het
bleef de verstooteling in het vaderlijk huis. Wilde men zich die vaak
tergende achterstelling getroosten, dan werd de verdraagzaamheid
verder niet gestoord.
Dat de schoolmeester gereformeerd moest zijn, sprak van zelf.
Een katholieke burgemeester was een groote zeldzaamheid. De groote
steden duldden geen enkel katholiek in den gemeenteraad, de land
stadjes alleen iemand, die zicli door zijn uitmuntende hoedanigheden
onweerstaanbaar op den voorgrond drong. Dit alles vond men natuurlijk.
Klachten daarover werden door de heerschende partij een paapsche
stoutigheid

door de katholieken een vermetele onvoorzichtigheid ge

noemd. Zeker niet gunstiger werd vooreerst die toestand, toen de
Belgen zich van Holland losrukten en de katholieken als het zwakkere
gedeelte in het noorden achterlieten.
Het was een gebeurtenis, dat Mgr. VAN WIJKERSLOOTH in de
Hollandsche dorpen kwam vormen. Uitbundige geestdrift blaakte in
het hart des volks, dat nog nooit een bisschop had gezien; maar in
het openbaar aan zijn gevoelens uiting geven durfde men niet. Te
diep was het besef zijner minderheid ingeworteld bij het katholieke
volk. Doir den noo 1 gedwongen berustte men er in, geen pretensiën
te maken, in de school het gereformeerde Onze Vader mee te bidden,
dagelijks een stuk uit den protestantschen bijbel te hooren voorlezen,
zich te laten stichten door het verhaal van de gruwelen der- inquisitie,
hoog te hooren opgeven van de heilige geestdrift der protestantsche
bloedgetuigen en de weldadige vruchten der hervorming.
Soms echter bracht de zucht naar emancipatie het katholieke
bloed aan het gisten. Dan zag men tooneelen, ook in het groot, zooals
er hier een volgt in het klein. Deze speelt in de Fransche school te
Enkhuizen
Daar las men als lees- en taaloefening een boekje, uitgegeven
door De maatschappij tot Nut van 't algemeen. Op zekeren dag viel
het een jongeheer te beurt, het stuk te moeten lezen, waar de
Roomsche leer der Transsubstantiatie een onwaarheid werd genoemd.
De jongeheer weigerde verder te lezen. »Mosjeu" gelastte voort te
gaan. Toen wierp de jongeheer, die wel eenige ruwheid van de land-
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jeugd had overgenomen, »MosjeiT het boek naar de ooren. Groote
ontsteltenis!

Voor zoo gewichtige schoolkwestie kwam de school

commissie bijeen. Zij besloot, dat de jongeheer excuus moest vragen.
Deze weigerde. Ten slotte stelde de commissie zich tevreden met de
bekentenis, dat hij »Mosjeu" geen boek in 't gezicht mocht werpen.
Een hd der schoolcommissie, nog wel een predikant, was eerlijk genoeg
te zeggen, dat »Mosjeu" dat stuk aan den jongeheer niet had mogen
laten voorlezen. ')
Maar weinigen bezaten zoo groote onvervaardheid. De meesten
vreesden nog altijd, dat men te hard van stapel zou loopen Reeds
was de emancipatie der katholieken voorgoed begonnen en zette
De Tijd, in Amsterdam zijn eerste schreden ; maar ook toen no* was

men zoo bovenmatig voorzichtig en schuchter, dat katholieken van
gezag klaagden over de krant, die hun de rust en den vrede kwam
verstoren. Zelfs in het huis van den toenmaligen deken der hoofdstad
mocht De lijd voorloopig niet komen.2)
Nog meer toont het volgende voorval, wat al vreeze en wantrouwen
het hart onzer voortrein ijke mannen beknelde. De hoogeerwaarde pater
JOANNES ROOTHAAN, generaal der Jezuïeten, in 1848 genoodzaakt Italië

te verlaten, nam die gelegenheid te baat om de provinciën der orde in
Europa te bezoeken, en kwam ook naar zijn vaderland. Hij bracht een
bezoek bij Mgr. VAN WIJKERSLOOTH, die zijn hoogeerw. gast op een
r.jtoer langs het gymnasium van Katwijk en de seminariën Hageveld en
Warmond voerde, om hem in 't voorbijrijden de gebouwen te toonen.
em in genoemde inrichtingen te ontvangen, had Mgr. VAN WIJKEKSLOOTII afgeraden, wijl hij vreesde, dat een bezoek van het hoofd der

Jezuïeten-orde die instituten verdacht maken en in gevaar kon brengen. 3)
Terstond echter dient hier te worden bijgevoegd, dat lang niet
alle invloedrijke Roomschen nog zoo dachten

Zeer veel waren de

Xeerlandsche katholieken reeds vooruit gegaan. In de bewegin* ten
gunste der grondwetsherziening, dat een voorspel werd van het herstel
der hierarchie, namen zij reeds krachtig deel. Een partij waren ze
geworden, die met fieren moed haar rechten eischte

') Nuyena in Onze Wachter, I, 98—106.
D° Wetenschnp. Nederlander, III J . H
g

8erie

i889

bL

140

) Literae annuae Vice-Prov. Neerl. S. J. anni schol. 1848-1849,

p.

,j.
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Hoe hebben de katholieken zich van lieverlede opgewerkt ? Welke
middelen wendden zij aan, om practische gelijkstelling met andere
gezindten te vorderen en die vordering kracht bij te zetten ? Hoedanig
waren de politieke toestanden, die hun emancipatie begunstigden ?
Welke mannen stelden zich aan het hoofd der beweging en dienen
bijzonder te worden herdacht ?
Geen dezer vragen mag onbeantwoord blijven. Er moet aangetoond,
hoe het katholieke Nederland zich aan de verdrukking ontworstelde,
hoe het van zwak en schuchter sterk en fier

werd, zijn rechten deed

gelden, zijn eischen stelde bij de herziening der grondwet en hoe
het allengs tot rijpheid kwam voor het herstel der hierarchie.
Het eerste wapen in den

worstelstrijd was de pers. Onder de

republiek hanteerde men de pen alleen, om het geloof te verdedigen.
enige poging om de Kerk vrij te maken, waagde niemand. Katholieke
tijdschriften of dagbladen bestonden niet eens. Voor zulke stoutigheid
was men nog niet rijp, en veel minder voor de handhaving van een
kerkelijk politiek program.
In 1704 echter, toen zucht naar vrijheid allen aangreep, ontwaakte
ook de verdrukte katholiek. Terstond zocht hij naar een orgaan, om
zijn denkbeelden te ontwikkelen en voor te staan. Zoo ontstond nooin datzelfde jaar de Kerkelijke Bibliotheek '). Dit. maandschrift moest
den H. Godsdienst verdedigen tegen de valsche wijsbegeerte en tegen
het protestantisme; handhaven »de grondbeginselen des geluofs aan
gaande het kerkbestuur", verkondigen »dat de kerk onafhankelijk is
van de wereldlijke magt."
Reeds na een paar jaren was echter de Kerkelijke Bibliotheek
uitgeput, naar het schijnt, door gebrek aan middelen.
Ook het Kerkelijk Leesblad voor Geldersche en Kleefsche Calholijken
rekte zijn bestaan niet lang

Het Zondagsblad
hetzelfde lot.

voor

B. Catholijken

(1799)

wachtte spoedig
6

Nu verschenen in 1807 de Mengelingen voor Roomsch-Catholijken *).
? J00m*melijk
de lioomsch-Cathohjken in Nederland, inhoudende menqelt0' 9°dsdxemt en zedoleer betrekkelijk. Te Amsterdam bij J. A. Crajenschot
en te Grave bij J. A. Krieger, 1794.
crajenschot
straat No.

bij

B"

J"

CraJ«^chot,

Boekverkooper in de Kalver-
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Als doel van het tijdschrift wordt opgegeven «godsdienstkunde aan
te kweeken, deugd te bevorderen en hetgeen merkwaardigs in de
Kerk voorvalt of voorgevallen is, aan te stippen." Het geringe succes
der reeds bezweken maandschriften kon de uitgevers niet weerhouden.
«Vinden nogtans onze pogingen dien bijval niet, welken wij ons be
loven ; en missen wij onze bedoelingen, het zal ons niet verdrieten.
Wij zullen ons dan hiermede troosten, dat meer anderen met ons
in gelijke teleurstelling deelen en houden ons tevreden met: Irritus
esto labor, tarnen est laudanda voluntas, het werk moog' vruchteloos
zijn, men moet den wil toch prijzen" ')• Gelukkig voor de uitgevers,
in zulke stemming te verkeeren; want hetgeen hun niet zou «ver
drieten'' gebeurde spoedig: na een paar jaargangen hielden ook de
Mengelingen op.
Het al te spoedig bezwijken der genoemde tijdschriften pleit min
der tegen het katholiek Nederlandsch publiek, dan tegen de schrijvers.
Schitterend was de inhoud werkelijk niet. Het ontbrak zoowel aan
vorm als aan degelijkheid. De ware toon werd niet getrolfen.
Eerst De Godsdienstvriend 2) raakte de snaar, die op medetrilling
in het hart des katholieken volks kon rekenen.
\eel, zeer veel dank zijn wij verschuldigd aan het maandschrift,
dat zich omstreeks een halve eeuw staande hield, meer nog wellicht
aan den geharnasten strijder, die in 1818 De Godsdienstvriend schiep
en er mee te velde trok.
JOACHIM GEORGE LE SAGE TEN

BROEK

werd den 27 Mei 1775

geboren te Groningen, waar zijn vader predikant was en aan de
universiteit een leerstoel van wijsbegeerte en wiskunde bekleedde.
Na in 18C0, met opolfering der heerlijkste vooruitzichten, tot de
R.

K. Kerk te zijn overgegaan, was LE SAGE een vuiig en innig

vroom katholiek.

Bijna tien jaren bleef zijn talent verborgen, totdat

hij in 181i> het werkje

De voortreffelijkheid van de leer der R. C.

Kerk deed verschijnen.

Daartegen verhief zich een zijner oudste

vrienden, de Luthersche predikant J. DECKER ZIMMERMAN, die het

') Mengelingen, I Deel, Voorbericht.
2) Tijdschrift voor Roomsch-Katholieken, 's-Gravenhage, Gebr. Laugenhuijsen
1818 1822, 6 dln. De volgende verschenen te Grave met den naam van
Le Sage ten Broek.
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Grondbeginsel der protestantsche kerk uiteenzette, maar noch door
zijn geschrift, noch door de voortgezette vriendschapsbetrekking de
liefde van LE SAGE TKN BROEK voor de oude Moederkerk kon doen
bekoelen.
Deze liefde toonde zich bijzonder in zijn werken; in de artikelen
van De Godsdienstvriend, waar men terstond den geoefenden polemist
erkende ; zijn gansche leven was een aanhoudende strijd. »Een strijd
tegen de lasteringen en vooroordeelen, in ons vaderland tegen de Ka
tholieke Kerk wijd en zijd verspreid en diep geworteld; een strijd
tot verdediging der rechlen der Kerk en van hare geloovigen; een
strijd voor de vrijheid van geweten en voor de talrijke vrijheden in
die ééno vervat." ')
LE SAGE TEN

BROEK is de eerste geweest, die in Nederland de

periodieke pers aan dien strijd voorgoed dienstbaar heeft gemaakt.
De meesten van hen, die tot de oprichting van De Katholiek, in Ne
derland de pen voerden voor den katholieken godsdienst, voor vrijheid
en recht, streden onder zijn ondoordringbaar schild, »in zijne perio
dieke publicatiën."
Ook de vorming van nieuwe strijders had hij op het oog, en liet
door zijn invloed daarom naast De Godsdienstvriend het tijdschrift
De Morgenstar 2) verschijnen. Het beoogde «eendracht te helpen aankweeken en daardoor mede te werken tot het handhaven en beves
tigen van vrede."
Voor de meest geschikte middelen, om dat doel te bereiken, houdt
de redactie «rechtvaardigheid, waarheidsliefde en verdraagzaamheid."
Daartoe verbond zich

De Morgenstar openlijk. Haar bladen zouden

altijd openstaan »voor iedere reclamatie, kritiek of anti kritiek, be
houdens hare bescheidene repliek." Boekbeoordeelingen en mengel
werk van letterkundigen aard hadden de voorkeur.
Spoedig ging De Morgenstar naar Grave, veranderde den titel in
Morgenster der Toekomst3) en ontving tevens een eenigszins andere
richting.
' ) D e Katholiek, 1847, II, bl. 3.
2) 's-Gravenhage, gedrukt bij A. P. van Langenhuijsen, achter de groote
Kerk, 1881.
3) Anti-revolutionair Tijdschrift te Grave aan het bureau van De Morgen
ster. B. No. 28, 1832.
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Met het oog op LE SAGE TEN BROEK'S karakter en streven had
men kunnen voorspellen, dat ook de Morgenster der Toekomst haar
leven niet lang zou rekken. Een geboren strijder voor godsdienst en
vrijheid kon bellettrie en letterkunde niet lang bekoren.
Reeds in 1835 richtte LE SAGE een tijdschrift of liever een week
blad op, dat meer met zijn inborst en ijver strookte, de overbekende
Catiiolijke Nederlandsche Stemmen.')
Het eerste nummer verscheen den 3. Januari van genoemd jaar
en opende zijn kolommen met een woord »Aan onze Protestantsche
Landgenooten." »Zij die te voren het Catholicismus bestreden, zegt
hij, verdedigen hetzelve thans met warmte; niemand weet beter dan
zij, dat alleen eene valsche voorstelling van de Catholijke leer en eene
reeks van vooroordeelen, die reeds in de vroegste jeugd worden in
gezogen, de oorzaken zijn, waardoor alsnog duizenden verhinderd
worden in hunne terugkeering tot de gehoorzaamheid aan een wettig
gezag; van daar dat vurig verlangen, om hunne protestantsche broe
deren de leer der Catholijke Kerk, zoo als zij waarlijk is, te doen
kennen en hunne vooroordeelen uit te roeien.
»Dit is ook ons doel ; om die reden verheften ook wij onze Stem
men ; daarom hebben wij hieraan dit weekblad toegewijd." 2)
Daarom zullen de Catholijke Nederlandsche Stemmen een poging
wagen, om »het ongerijmde van een aantal vooroordeelen tegen de
Catholijke Kerk aan te toonen" en te dien einde »de onpartijdige
geschiedenis der hervorming en de geschied rollen des vaderlands"
openen. De geloofsgenooten zal LE SAGE TEN DROEK opwekken, oom
door onderwerping aan het gezag, door gehoorzaamheid aan de wetten,
door verdraagzaamheid en bescheidenheid en vooral door broederlijke
liefde hunne gehechtheid aan het geloof der vaderen te toonen, en
zoowel de regeering als hunne oncatholijke medeburgers te over
tuigen, dat zij, die het getrouwste zijn aan de leer, aan de bevelen
der Roomsch Catholijke en Apostolische Kerk, ook de getrouwste
onderdanen en beste burgers zijn." 3)
Telkens weer hamert LE SAGE TEN RUOEK op hetzelfde aambeeld.

1) Over Godsdienst, Staat-, Geschied• en Letterkunde, Grave, 1835.
2) Nummer 1 van den 3. Januari.
3) Catholijke Nederlandsche Stemmen, 17 Jan. 1835.
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Reeds terstond verklaarde hij, dat de emancipatie der katholieken
ver genoeg gevorderd was, om het verwijt van «vijanden des vader
lands" niet langer stilzwijgend te verdragen. »Lang, te lang hebben
de Roomsch Catholijken van Nederland onderscheidene geschriften,
die vol van hoon en bitterheid waren tegen hunne religie, den naam
van Nederlandsch of Vaderlandseh zien voeren ...
»Er was een tijd, waarin de Nederlandsche Catholijken zich dit
alles moesten laten welgevallen zonder dat het hun geoorloofd ware,
daartegen hunne stemmen te verheffen; alleen den Protestanten was
het spreken en schrijven geoorloofd. Dan, verre zij het van ons, dat
wij oude wonden zouden willen openscheuren: maar wij kunnen ook
niet stilzwijgend aanzien, dat men openlijk beweert, dat Nederlands
heil onafscheidelijk met de belijdenis en handhaving der Dortsch ge
reformeerde leer verbonden is, en dat Nederland niet meer zoo ge
lukkig is als te voren, omdat het niet meer Dortsch gereformeerd is:
en even weinig, dat men het denkbeeld van Nederlandsch uitsluitend
met dat van gereformeerd of Protestantsch verbinde." ')
Aldus zijn meeningen met vrijmoedigheid en talent verdedigend,
streed LE SAGE TEN BROEK bijna dertig jaren lang in De Godsdienst
vriend en de Calholijke Nederlandsche Stemmen »voor God en de
vrijheid." Bijna even lang stond hij aan de spits van het katholieke
leven hier te lande. Geruimen tijd worstelde de koene strijder alleen
en hij bleef staande. Aan zijn fleren

moed was het voor een groot

deel te danken, dat de katholieken in Holland ruimer mochten ademen,
dat de zoo lang verdrukte Kerk begon te herbloeien.
Het was derhalve billijk, dat bij zijn heengaan in Juli 1847 allen
erkenden, dat in LE SAGE TEN BROEK een groot man was heengegaan.
De NoordBrabander van 15 Juli prees hem met de woorden: »Zijn
naam alleen is een geschiedenis."
Men noemde hem den man, die het eerst de stem ten voordeele
van de verdrukte Kerk en van de miskende rechten der Nederlandsche
katholieken had durven verhellen; die om zijn talent en standvastige
volharding moest gerangschikt worden in de eerste gelederen der
moedige verdedigers en belijders van het katholiek geloof.2).

') Cath. Nederl. Stemmen, 3 Jan. 1835.
2) Journal de Bruxelles van 17 Juli 1847.
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Toen het geslacht, dat rondom zijn lijkbaar treurde, opwies, »stond
daar lang reeds in den grond geplant de banier met het teeken des
kruises in top en met het parool voor God en de vrijheid in haar
wimpel; de banier, nog altijd met de eene hand onwrikbaar staande
gehouden, met de andere manmoedig verdedigd door den grijzen en
onversaagden held, die al de krachten zijns levens ten beste gaf, om
bij de katholieken het bewustzijn van hun toestand en het besef hunner
rechten te wekken, toen zij nog in dofheid en werkeloosheid verzonken
lagen, gevoelloos schier voor den smaad, die als een roest aan hun
naam kleefde; door den held, die er in geslaagd was, de stramme
ledematen met nieuwe geestkracht te bezielen, in een woord, wien
zoo terecht de eerenaam voegt van Nestor der katholieke pers." ')
Met dankbaarheid erkent dan ook De Katholiek, dat LE SAGE een ge
wichtig geschenk der Voorzienigheid aan Nederlands katholieken was;
dat Nederlands katholieken aan dien man groote verplichtingen hebben
en dat zijne nagedachtenis onder hen in zegening moet blijven.2)
Getrouw aan die vermaning van De Katholiek bleef men LE SAGE
TEN BROEK altijd gedenken. Wel verdwijnen de hoogbejaarden allengs,

bij wie zijn naam een soort van geestdrift wekte, in wier vrienden
kring en familie zoowel in steden als op het platte land men met
gretigheid De Godsdienstvriend en de Catholijlce Nederlandsche Slemmen las en zich verheugde, dat »de Roomschen toch eens voor den
dag durfden komen"; maar ook wij blijven dankbaar en maken gaarne
DR

SCHAEI'MAN'S woord tot het onze: »Wij vergeten hen niet, de

mannen, die het eerste in Nederland deden hooren, dat er een Katho
liek Nederland bestond. U vooral vergeten wij niet, u, die uit de dwa
ling tot de waarheid gekomen, zoo waarachtig een vriend van den
godsdienst bleek te zijn; die zoo krachtig de stem van Nederlands
Katholieken deed hooren .. U, dien het Katholieke Nederland nog
steeds als zijn eersten getuige roemt" 3).
LE SAGE'S voorbeeld werkte machtig op zijn omgeving en noopte

ook anderen de wapenen aan te gorden. Ofschoon geen enkel hem
in genie en moedige kracht evenaarde, ofschoon al hun tijdschriften

') De Tijd van 15 Juli 1847.
2) De Katholiek, 1847, II, bl. 3.
3) Menschen en Boeken, V reeks, Utrecht 1903, bl. 6.
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in de schaduw van De Godsdienstvriend verkwijnden en weldra be
zweken, moet hier toch hulde worden gebracht aan hun edel pogen
en eenige hunner periodieken genoemd.
De oprichters van Minerva %) traden op in 't jaar 1818, waarin
ook

De Godsdienstvriend verscheen. Overwegende, dat alle andere

letterkundige maandschriften door protestanten bestuurd werden of
geschreven, en men daarom zich niet op de hoogte kon stellen aan
gaande »de waarde of onwaarde van hetgeen de drukpers van den
dag oplevert, zonder zich bloot te stellen aan ergerlijke spotternij of
grievende beschimping", wilden zij den «katholieken letterminnaar"
inlichten over hetgeen in het licht kwam op het gebied van weten
schap, geschiedenis, zedenkunde, opvoeding en fraaie letteren.
Üe strekking zou zuiver Roomsch-Katholiek zijn onder de zin
spreuk : «Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, liefde
in alles."
Minerva was van geboorte af ziekelijk en zwak en daalde na een
paar jaren ten grave.
Nog gaf J. W. ROBIJNS te Deventer, die reeds de laatste deelen
van Minerva alleen had uitgegeven, den moed niet op. Want terstond
daarna richtte hij De Katholijke 2) op.

De zinspreuk bleef dezelfde.

Wetenschap en godsdienst in den vorm van De Katholijke hadden
echter weinig aantrekkelijks en daarom had ook dit tijdschrift geen
levensvatbaarheid. Na het derde deel werd de uitgave gestaakt.
Ook De Ullromontaan 3) ging, niettegenstaande zijn indrukwek\ kenden titel, weldra te gronde.
In 1828 verscheen te 's Hertogenbosch De Christelijke Mentor. 4)
Men hield in die dagen van klassieke namen.

Hun strekking aan

gevend begroeten de oprichters in de aankondiging het Concordaat
van 1827 als een «blijde dageraad," als een »heilbelovend morgen
rood ' van een nieuwen gezegenden dag voor de Katholieke Kerk in

') Letterkundig tijdschrift voor godsdienst, wetenschappen en kunsten te Am
sterdam, Deventer en Rotterdam bij Geysbeek en Zoon, J. W. Robijns en
J. J. Thompson 1818.
2) Letterkundig tijdschrift voor Godsdienst en wetenschappen. Deventer, 1822.
3) Tijdschrift voor Dompers en Ignorantijnen, 1826—18**30.
'*) Tijdschrift ter bevordering van wetenschap, deugd en godsdienstigheid,'1» Her
togenbosch, by J. J. Arkesteyn, 1828.
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Nederland. Daarom noemen zij 1828 voor den Christelijke(n) Mentor
»een allerheilrijkst geboortejaar."

Door boekbeoordelingen, letter

kundig mengelwerk en wetenschappelijke verhandelingen zal men de
waarheid voorstaan en den vrede handhaven: veritatem et pacem
diligite. Omtrent de gunstige beteekenis van het geboortejaar ver
gisten zich de oprichters; want het leven des Mentor(s) was kort.
Het zij ons nog geoorloofd, het Katholikon ') en De Correspondent2)
te vermelden. Bleek bij al deze tijdschriften de wil goed en krachtig,
vorm en inhoud gaven getuigenis van een gering talent, dat althans
niet bij machte was, zich staande te houden naast den uitmuntend
ge red igeerden Godsdienst vriend.
Lang zou het echter niet meer duren, dat een der leerlingen den
meester over het hoofd zou groeien, dat het kind den vader in ge
leerdheid en ontwikkeling, in taal en stijl verre zou overtreffen; of
zonder beeldspraak, de tijd naderde, waarop De Godsdienstvriend
zou ophouden het voornaamste en het best geschreven katholieke
maandschrift van Nederland te zijn. En dit strekt LE SAGE TEN BROEK
tot groote eere. Zijn machtige stem had de katholieken doen ontwaken
zijn strijd had den moed verlevendigd, zijn talent mannen gevormd,
die met jeugdige krachten de vrijmaking en emancipatie gingen be
ginnen en getuigen zouden zijn van de overwinning. Een eerste poging,
die op de stichting van De Katholiek zou uitloopen, was de oprichting
van het Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Tijdschrift voor
Roomsch-Katholieken 3).
Vier jeugdige studievrienden, twee geestelijken en twee leeken,
brachten in het jaar 1837 vaak te 's Gravenhage samen een gezelligen
avond door. Deze mannen van talent, die alle vier letterkundig hebben
gewerkt, waren de weleerw. heeren H. J. BURGMEIJER, pastoor te
Rijswijk, J. LOOYAARD, kapelaan in Den Haag en de heeren A. Lux
en Mr. J. T. A. LEESBERG, de bekende dichter. Op een der bijeen
komsten viel het gesprek op het gebrek aan goede litteratuur voor
meer ontwikkelde katholieken. Met jeugdigen moed werd aldra door
het ijverig viertal een plan gevormd, om daarin te voorzien en een
') Tijdschrift voor beschaajde R. K. door J. T. de Budts, Breda bij Oukoop 3 dln.
2) Of Kerkelijk Register 1833—1884, 3 dln.
3) Bijeenverzameld door eenige R. K. geestelijken, 's Gravenhage, J. W.
ten Hagen 1838.

12

nieuw tijdschrift op te richten. Ook bij meer bejaarden vond de
onderneming goedkeuring en steun, zoodat reeds Januari 1838 het
eerste nummer verscheen.
Het »Aan den Lezer" meldt, dat men den godsdienst wil ver
dedigen en algemeen nuttig zijn. Om dit doel te bereiken zou
men de meest geachte Fransche, Duitsche, Italiaansche, Engelsche
en Belgische katholieke tijdschriften dienstbaar maken en een bloem
lezing er uit leveren. Van de voornaamste theologische werken dezer
landen zou men een beoordeeling en een oordeelkundig verslag trachten
te geven. Daarachter zou men nieuwstijdingen en aankondigingen vari
boeken \inden.
Al was ook de inhoud over het algemeen niet oorspronkelijk,
hij was belangrijk en in goeden vorm aangeboden. Aldoor steeg het
tijdschrift in de gunst der katholieken, totdat één enkel artikel het
van de reeds bereikte hoogte deed neerstorten en teniet gaan. In
December 1838 zond »een geacht en op letterkundig gebied ook
gunstig bekend geestelijke" een bijdrage in voor het aanstaande
Januari-nummer. Ze droeg den titel: Overzigt over de kerkelijke
geschiedenis der löe eeuw. Onvoorzichtig plaatst het lid met de
redactie belast het artikel op gezag des inzenders en zonder de andere
leden te hooren. Helaas! het bleek zóó zeer van galiicanisme te zijn
doortrokken, dat het de strengste gisping verdiende.
Op staanden voet werd deze dan ook toegediend door prof. J. VAN
KINTS. Reeds in de volgende aflevering plaatste hij een schrijven
Aan de redactie van het Godsdienstig Geschied- en Letterkundig Tijd
schrift voor Roomsch Katholieken. Het Overzigt der vorige aflevering
werd grondig weerlegd, waarvoor de Redactie hem openlijk dankte.
Want onverwijld na het ontdekken der dwaling en het verschijnen
van het gewraakte artikel had zij zeer voorzichtig daarvan kennis
gegeven aan den vice-superior der Hollandsche Missie. Vervolgens
werden de lezers van het tijdschrift verzocht, om het bedoelde Over
zigt als niet geplaatst te beschouwen, zooals de redactie zelve »zulks
uitdrukkelijk" deed. Ten bewijze bood zij een bijgaand stuk als ver
beterblad aan, »ten einde in de plaats te worden gesteld van de bladz.
27—44, welke het Overzigt beslaat en gemakkelijk kunnen worden
weggesneden, waardoor het eerste nummer van het tweede deel

\:ï
van de daarop klevende vlek geheel zal kunnen worden gezuiverd" ')•
Het exemplaar, dat ik gebruik, is trouw volgens dezen wensch
behandeld en bevat op bladzijde 27 —44 in de pluats van het Overzigt
een voordracht van DR. WISEMAN.
Toch bleek daarna de redactie door deze onverkwikkelijke ge
beurtenis zóó ontmoedigd, dat zij besloot, met het. einde van den
jaargang, dus in 't begin van 1840 de uitgave te staken. En dit be
sluit was onherroepelijk. Zelfs de poging van prof. J. BEELEN, studie
vriend van de meeste leden der redactie, kon deze niet op het eenmaal
gemaakte voornemen doen terugkomen 2).
Het volgend jaar vervoegde zich prof. BEELEN , die zijn vacantietijd
hier te lande doorbracht, bij den Zeereerw. Heer J. VAN VREE, des
tijds directeur van het gymnasium te Katwijk. Geen twee woorden
waren er noodig, om dezen het groote nut der oprichting van een
nieuw katholiek tijdschrilt duidelijk te maken. Lang reeds was VAN
VREE daarvan overtuigd

Alras werd dan ook besloten tot dat doel

ts Katwijk een vergadering te beleggen s).
Het feit, dat VAN VREE het voorstel zoo gretig aanvaardde, maar
bijzonder de verklaring

van prof. TII. BORRET, dat namelijk eenige

hoogleeraren van Warmond »in 1841

het reeds

vroeger opgevatte

voornemen ten uitvoer legden om een Tijdschrift uit te geven",«) over
tuigen ons, dat VAN VREE en gemelde professoren niet eerst door BEE
LEN op dat idee zijn gebracht. Door den val van het Haagsche tijdschrift

is de oprichting van De Katholiek wellicht bespoedigd, de naaste aanleiding
was evenwel het eerste verschijnen van De Evangelische Kerkbode, 5)
die den 1 October 1841 »met gevelde bajonet tegen het pausdom '
oprukte. Voldoende reeds blijkt dit uit het Prospectus van De Katho
liek Dec.

1841, waar in 't algemeen op de aanleiding tot een nieuw

tijdschrift wordt gewezen: »De Protestantsche geschriften, zoo luidt
het daar, waarin de katholieke kerk bestreden wordt, hebben sinds

•) Bijlage achter het tweede nummer van 18158, waar de brief van prof.
van Kints en de verontschuldiging der redactie.
2) De Katholiek, 1888, D. 9.'3, bl. 201-203.
3) T. a. p. bl. 203.
4) De Katholiek, 1874, D. 65, bl. 38fi. Omtrent de uitdrukking.'professoren
van Warmond zie Dessens, Katholiek 1892, D. 101, bl. 10—-11.
5) Te Amsterdam Hj Johannes van der Hey en Zoon, 1841.
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eenigen tijd niet slechts in aantal toegenomen, maar vele hebben liet
op eenen toon van hevigheid gezet, waarbij men aan niets dan aan
het voorgestelde doel schijnt getrouw te willen blijven". ') Volstrekt
\

zeker wordt dit echter uit de eerste aflevering van Januari 1842,
waar de oprichting van De Katholiek een gevolg „van des Kerkbodes
wraakgeschrei" wordt genoemd 2;. Deze aanleiding staat dus vast.
Laat in den herfst 18'tl

kwamen nu op uitnoodiging van den

directeur VAN VREE te Katwijk samen: De professoren van War
mond J. BRINKMAN en TH. BORRET; de professoren van Hageveld C.
BHOERE en J. VAN KINTS ; daarbij Mr. A. A. J. MEYLINK en Mr. J.

l<. A. LEESBERG van 's Gravenhage. Ofschoon deze laatste verhaalt,
dat ook de leden van het opgeheven tijdschrift werden uitgenoodigd,
schijnt echter niemand hunner, behalve Mr. LEESBERG zelf, tot de
stichters van De Katholiek te hehooren. Immers kapelaan J. LoovAARD en A. Lux worden niet meer vermeld, terwijl pastoor H. J.
BURGMEIJER niet eens op het Prospectus, maar eerst later als «mede

arbeider'' verschijnt. Mogelijk is het echter, dat LOOIJAARD en Lux,
zooals zeker MEYMNK en LEESBERG, tot de niet genoemde medewer
kers hebben gehoord :!).
Wat daarvan zij, zeker is «de latere bisschop van Haarlem, Mgr.
VAN VREE en in de leiding der jeugdige vereeniging èn in den arbeid

der eerste jaren de ziel der onderneming geweest."
Genoegzaam is uit het bovenstaande gebleken, wat men te Katwijk
(

besloot. Een lijdschrift zou worden opgericht onder den naam De
katholiek, Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift. Een
voudig en sprekend was de titel, maar niet nieuw, wijl reeds vroeger
een »Katholijlce, letterkundig tijdschrift voor godsdienst en weten
schappen" had bestaan. Het motto, door TH. BORRET opgegeven:
Vindicamus haereditatem patrum nostrorum had een diepzinnige beteekenis en werd krachtig gehandhaafd.
Het doel van De Katholiek in zijn geheelen omvang beschouwd
kan zonder aarzelen nieuw worden genoemd. Het wetenschappelijk
gehalte en den fraaien vorm van De Katholiek had geen der voor
gangers bereikt en wellicht niet beoogd.
') De Katholiek, 1892, D. 101 bl. 69. vv.
2) De Katholiek, 1842, D. 1, bl. 46.
s) De Katholiek, 1892, D. 101, bl. 11.
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In December 1841 verscheen het prospectus 1). Het leert ons, hoe
ver de katholieken reeds in het werk der emancipatie waren gevorderd,
hoe zij overtuigd begonnen te worden van hun kracht en ontwikkeling.
Men wees op de verlevendiging van het godsdienstig beginsel
tegenover de »vroeger heerschende onverschilligheid" ; op de in aanlal
en heftigheid toenemende protestantsche geschriften. Waarom zouden
rnim twee vijfden der bevolking zich zonder tegenspraak vijanden
des vaderlands laten noemen ?
Het doel van De Katholiek zou niet enkel zijn «aantijgingen te
weerleggen", maar de waarheid voor zich zelve te doen getuigen. Niet
alleen zouden de leerstukken der Kerk, maar evenzeer de «regten,
wier bescherming van staatswege door den godsdienst gevorderd kan
worden, als hare vrije uitoefening, de onafhankelijkheid harer hieraichie, haar invloed op opvoeding en onderwijs, in den Katholiekeen verdediger vinden."
Beginselen in de verdediging der waarheid zijn liefde, vrede en
eensgezindheid, maar dit enkel in en door de waarheid.
In den Godsdienst zal de Katholiek slechts één stelregel hebben:
«Het Katholiek geloof in en door de K. Kerk, van welke Kerk de
opvolger van den H. Petrus het eenig en wettig zichtbaar opper
hoofd is."
In de wetenschap zal hij steeds hulde brengen aan ware ver
diensten zonder aanzien van secte, partij of personen.
In de godsdienstig staatkundige betrekkingen zal hij getrouw blijven
aan de leuze: eendracht maakt macht.

Eendracht echter is zonder

eerbiediging van elkanders rechten, zonder eerbied voor de grond
wettige rechten der verschillende gezindten onmogelijk.
Ten slotte wees het prospectus op de uitgelezen schare, die reeds
in 1841 zich onder den standaard van De Katholiek verzameld had.
Eenigen verdienen reeds hier onze hulde. «Wat keur van mannen!
Met den ernstigen VAN KINTS en den holVelijken BORHKT, twee meesters
in de heilige wetenschap, staat daar pastoor WENNEKENDONK, de
1'orsclie bestrijder van het Jansenisme, en PLUYM, de verdediger van
het mirakel der Heilige stede, die eens te Constantinopel staf en mijter
zou voeren.

Naast hem zijn MEYLINK, de kundige rechtsgeleerde, en

') De Katholiek, 1892. Deel 101, blz. G9 v.v.
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LEESBERG , de christelijke herderszanger, en BEELEN van Leuven, die

zich echter voor anderen roemwaardigen arbeid weldra terugtrekt,
en pastoor BURGMEUKR, een pionier onzer vaderlandsche kerkhistorie.
F,n weer anderen naderen : de geschied vorscher WENSING, wiens strijd
baarheid vooi den ridder van pausin Joanna zoo noodlottig zal zijn,
en pastoor KOK, ook een dappere, die metterdaad het vaderlijk erfgebied handhaaft, en VAN DER PLOEG, de priesterlijke dichter, wiens
liederen het volk nooit zal vergeten.
in

de

vervulling van

Maar hen allen afzonderlijk

de met geestdrift aanvaarde taak aan te

wijzen kunnen we niet. Te talrijk is hier het getal zelfs van hen, die
door bijzondere toewijding op meer uitnemende wijze de werklieden
van het eerste uur mogen geroemd worden. Daarom dan alleen nog
een eerbiedige groet aan de twee, wier namen wel de schoonste her"
innenngen wekken. Boven de anderen uit rijst de kloeke gestalte
van Haarlems eersten bisschop, geboren heervoerder door zijn wijsheid,
maar ook in mannelijk krachtbetoon aller toonbeeld; en nevens hem
verheft zich de eenige BROERE, die in diepte van kennis en hoogheid
des geestes allen overtrof en wiens schrijfstift het maandschrift in
zoovele bladzijden met het merk van het genie adelde: zoet als honig
blijft in elks mond hunne gedachtenis". ')
Toen het prospectus verscheen, wette BROERE reeds de wapenen,
om het eerst van allen in het strijdperk te treden. Hij wilde beginnen
met een kernachtig artikel: De toestand van het protestantisme.
Den 24 November 1841 schreef hij daarover aan DR. CRAMER , dien
hij zijn »vriend ' noemt. »De zaken van het tijdschrift, zegt hij. dat
De Katholiek zal heeten, gaan goed. Wij vinden zeer veel sympathie
en medewerking, ten minste die is beloofd. Gij zult er hoop ik ook
aan denken. De piospectus zal nog voor Januarij uitkomen en in die
maand het eerste artikel waarmede ik bezig ben (dit zeg ik onder
stipt geheim) en

waartoe ik uwe hulp noodig heb".

Hij vraagt

daarna eenige boeken, zooals VAN WILLIGEN, «De ivare of eigenlijke
geest des christendomst antwoord op een prijsvraag van TEYLER ; eenige
boekjes van de afgescheidenen" met de bijvoeging : „het is mij om
plaatsen te doen, waarin men den afval van 't geloof in Christus
ejammeid, een »theologisch handboek van een onzer academiën."
1)

P. L. Dessens in De Katholiek, 1892, D. 101, bl. 11—12.
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»Stuur maar op, zegt hij ten slotte, gij weet mijne bedoeling: de
protestanten verliezen liet geloof aan Christus en zijn gedesorgani
seerd. Ik zal intusschen mijn opstel niet over dit land alleen maken,
maar dit dient toch bijzonder in aanmerking te komen"
In Januari verscheen het eerste nummer van De Katholiek. Vooral
BROERE S artikel

trok de aandacht.

De Evangelische Kerkbode was

uiterst boos en schreef, dat BROERE zich bediende »van hoogdravende
doch nietsbeduidende phrasen, van onbestemde en hierdoor duistere
uitdrukkingen, allerliefst
Clinquant"

2;.

van zeker geleerd schijnend sophistisch

Men hoort De Kerkbode knarsetanden, omdat hij met

BROERE voortaan rekening zal moeten houden. De katholieken daaren

tegen verheugden zich over de diep-wijsgeerige beschouwingen, uit
gedrukt in zoo fraaie taal. Van alle zijden stonden medewerkers op;
de lijst der inteekenaren klom in het eerste jaar tot vijftienhonderd:
BROERE'S artikel werd de hoeksteen van het nieuwe gebouw 3).

Veel, zeer veel heeft De Katholiek voor de emancipatie der katho
lieken gedaan. Zijn invloed werkte machtig. De tegenpartij zag zich
tot luisteren gedwongen. En hoewel zij het nieuwe tijdschrift met
Don Quichol vergeleek, «alles behalve echt katholiek" noemde, vaak
met ware woede op hem losstormde, De Katholiek ging ongestoord
zijn weg. »Gij wordt vergramd, gij raast, gij scheldt, antwoordde hij,
wel nu, ga uw gang, maar luister' 4).
Had De Katholiek een heirleger van vijanden s), vrienden bezat
hij zooveel als er katholieken waren in Nederland.

Deze te waar

schuwen, op te wekken, te onderrichten, te verdedigen en te bescher
men beschouwde hij als zijn duren plicht.

»Gij weet, zoo riep De

Katholiek zijn medestrijders toe, gij weet, dat ik mij met de politiek
niet bemoei, dan wanneer de politiek zich met de Kerk bemoeit.
Heeft dit laatste geval plaats, dan kunt gij op mij rekenen, als op
iemand die niet te vergeefs De Katholiek heet en die evenmin te

') Papieren Cramer, Broere aan Cramer 24. Nov. 1841.
2)

Jaargang 1842, bl. 58, noot.

3)

De Katholiek, 1888, D. 93, bl. 203.

4)

De Katholiek, 1848, D. 3, bl. 7.

5)

T. a. p. 1844, D. 5, bl. 4, vv.
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vergeefs

tot spreuk koos: Vindicamus liaereditatem patrum nos-

trorum".
Hetzelfde doel, het opeischen van het erfdeel der vaderen, beoogde
ook de katholieke dagbladpers. Tot aan de oprichting van De Tijd stond
echter De Noord-Brabander alleen. Reeds sedert den 1. Januari 1829
had hij gestreden voor recht en vrijheid. Vaak mocht hij artikelen
opnemen van den voortreffelijken en scherpzinnigen Bosschen advocaat,
later minister van eeredienst, J. B. VAN SON. Juist deze was het
ook, die met vele anderen vurig verlangde naar een versterking der
pers. Te weinig werd er gebruik gemaakt van dat eerste aller eman
cipatie-middelen, volgens V A N S O N .
»De halve bevolking, zoo schreef hij 1840 in De Noord-Brabander,
welk artikel bij duizenden over het gansche land werd verspreid, de
halve bevolking, het katholieke Nederland, meer dan een millioen Nederlandsche burgers hebben niet één orgaan, waar regelmatig hunne
belangen in voorgesteld, ontwikkeld, toegelicht, aangedrongen en tot
een constitutioneel resultaat gevoerd worden ... Thans is het oogenblik daar. om u te doen gelden, orn voor later eeuw te verklaren,
dat gij niet langer wilt geringeloord en geërgerd worden door uw
geloof hatende ambtenaren; dat gij mondig genoeg zijt, om meer te
zijn dan lastdier van staat; dat gij ook, even als zoo vele niet-katho
lieken, desnoods gelijk zij, zonder bekwaamheid of verstand, een of
ander vet ambt zoudt kunnen waarnemen; dat gij geen buit wilt
blijven van het vampyrismus ;... dat gij geen geloofsartikel in de
grondwet dulden zult, strijdig met het gezond verstand van heel
Europa; dat gij het regeerend stamhuis beter'weet te eerbiedigen,
dan het protestantismus in deze oogenblikken, tot zijne eeuwige schande,
bewijst; dat gij zeer goed weet, hoe die thans niet langer verkropte
religiehaat, welke het aan den Koning 1) gaat toedragen, de leus ge
weest is, waaronder men het gouvernement, ten spijt en nadeele der
katholieken, XXV jaren lang heelt weten te leiden; dat gij even als
in België vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst verlangt;...

.) Nadat het voornemen van Willem I, om met de roomsche gravin
d'Oultremont in het huwelijk te treden, was bekend geworden.
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met één woord, dat gij de voogdij ontwassen zijt en spreken durft,
waar 't misdaad zou zijn te zwijgen".
Zulk een vrijheidskreet kwam niet alleen aan De Noord-Brabander
ten goede, die er vrij wat abonnés door won; maar machtig weerklonk
hij ook langs Hollands strand en prikkelde altijd meer het verlangen naar
een roomsch dagblad in het noorden. Tusschen het willen en het
kunnen echter gaapte nog steeds een breede klove. Een katholiek
dagblad te Amsterdam noemde men het ideaal. Niemand hunkerde
daar meer naar een orgaan ter verdediging der katholieke belangen,
dan

de twee vrienden Dr. J. W. CRAMER en J. A. AI.BERDINK

THIJM.

Kort geleden was door J. VAN DEN BERG en VAN ZEGGELEN in
samenwerking met J. HILMAN en J. RUYL een tijdschrift opgericht
voor tooneel-critiek, l)e Spectator genaamd.

Of het dien heeren aan

goede copie ontbrak ? Zeker vroegen ze in 1843 de twee talentvolle
jonge mannen als medewerkers. Het duurde niet lang. of De Spec
tator was bijna uitsluitend met bijdragen van THIJM en CRAMER
gevuld. Het tijdschrift veranderde geheel. Alles werd hun aanleiding,
om hun katholieke beginselen en ideeën te vertolken, zoowel een
tooneelvoorstelling als een tentoonstelling van schilderijen, een nieuw
uitgekomen boek en een ingrijpend artikel.
Verbluft stond HILMAN met de zijnen te staren op wat THIJM en
CRAMER hun te lezen gaven. Maar zij verzetten zich niet, en werden

eer meegesleept door het nieuwe, frissche en stoute der taal, dan
verbolgen over de strekking. Ook PAUWELS FOREESTIER zond in 1843
zijn eersten brief aan de redactie. Het publiek juichte De Spectator
toe. Alleen literatoren, als POTGIETER, verklaarden, ofschoon in hul
digende bewoordingen, dat zich een nieuw verschijnsel aan den letter
kundigen hemel, een katholiek tijdschrift, vertoonde.
ALBERDINGK THIJM deed nu reeds vermoeden wat hij worden zou,

een »ridder van Gods genade", dien prof. QUACK zich voorstelde
»gelijk aan het beeld van DONATELI.O, den SINT JORIS aan de kerk
van SAN MICHELE te Florentië".
THIJM'S groote persoonlijkheid in al haar zielenadel, genialen aan

leg en frissche kracht staat nog voor ieders geest. Reeds op twintig
jarigen leeftijd bl lakte zijn hart van ijver voor de eere en verheffing
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van Gods Kerk.

Stegen ook zijn dichterlijke idealen op arends

wieken omhoog, zijn bovennatuurlijk streven ging hooger :
»Naar hooger! naar hooger! ten hemel geschouwd,
Vertrouwend van hart op de toekomst vertrouwd,
Die glansrijk ons schittert in 't oog".

Nil nisi per Christum! Met en om Christus wilde hij werken:
>Gearbeid en nimmer den arbeid gestaakt,
Hoe 't zweet ook moog' gutsen van 't hoofd".

Wel was er arbeid noodig voor 't program. Want behalve naar
de eer, als katholiek dichter, als katholiek letterkundige in de Nederlandsche letterwereld een eerste plaats te bekleeden en ook zóó eman
cipeerend te werken, streefde hij reeds in 184*2 naar de «speciale
behartiging van de belangen der katholieke armennaar de «algemcene verspreiding van katholiek onderwijs", naar de «vestiging van
een katholiek dagblad". Altijd meer begon zich het doel zijns levens
duidelijk voor hem af te teekenen : »de reconstructie der Nederlandsche
geschiedenis ') en letteren van een katholiek standpunt", en «de op
wekking tot het herstellen der katholieke Nederlanden in hun volle
rechten".
Het werk van ALBERDINGK. THIJM tot vrijmaking en opheffing der
katholieken kan moeilijk hoog genoeg worden geschat. Men vraagt
zich af, waarom THIJM, die in de openbaring der katholieke levens
kracht tegenover de andersdenkenden zoo groot een deel had, die op
het gebied der kunst en letteren zeker den eersten en krachtigsten
stoot gaf, tot de ontwikkeling der katholieken zoo veel bijdroeg, ook
buiten het gebied der letteren vruchtbaar werkte en op al dat
werk den echt-katholieken stempel drukte ; die leefde in 't volle be
wustzijn der levende eenheid gekroond in den onfeilbaren Paus, de
alles omvattende maatschappelijkheid des

katholieken geloofs in al

haar volheid gevoelde en zich nooit of nimmer vleide met een toe
komstig huwelijk tusschen de kerk en den valschen vooruitgang; die
over inquisitie en brandstapel in onze eeuw ongehoorde woorden
dorst spreken en als «Ultramontaansche klant" werd «begroet met
slijk en steenen", — men vraagt zich af, waarom deze THIJM in den
0 Dit heeft wat later Nuyens van hem overgenomen.
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emancipatie-strijd niet als aanvoerder of veldheer is erkend en ge
huldigd. Men heeft geantwoord, dat hij er zelf te zeer prijs op stelde,
franc-tireur te heeten. »Maar franc-tireur of veldheer, moed, beleid
en trouw, kracht en geestdrift, zoeken en kunnen, kennis en genie
verdienen altijd en overal dezelfde onbewimpelde hulde en dezelfde
onbekrompen vereering" ').
Reeds vooraan op den levensweg trof ALUERDINGK THIJM een innigen
vriend in Dr. J. W. CRAMER, een jongen man blakend van ijver voor
de katholieke zaak, bedeeld met groote talenten en onvermoeide
werkkracht.

Een portret van CRAMER, dien we nog zoo vaak zullen

ontmoeten, is hier onmisbaar.

Niemand gaf zijn trekken beter weer

dan ALBERDINGK THIJM.
»Ik heb onder mijn tijdgenoten, zoo schreef hij in De Amster
dammer van 1 Januari 1888, groote verplichtingen aan mijn overleden
vriend Dr. J. W. CRAMER. Ik ontmoette den deftig eleganten jongeling,
die een paar jaar ouder was dan ik, op een boekverkooping. Hij had
mij reeds eenige malen op die schil lerachtig-gezellige bovenvoorkamer
van BOM en RADINK aangetrolïen, en de beurtelings zeer serieuze en geestig
lachende student van het Amsterdamsch Athenaeum sprak mij aan.
Hij was met zijn vader overeengekomen, dat bij medikus zou worden,
maar hield veel van literatuur, kende zijn oude klassieken, en zijn
groote ingenomenheid met het tijdvak Louis XIV belette hem niet
ook thuis te zijn in BILDERDTJK en zijn bibliotheek met de vertegen
woordigers der fransche en hollandsche romantiek te verrijken. Later
kwam het zwaartepunt van zijn geestesarbeid elders te liggen. Hij had,
bij uitnemendheid, un esprit organisateur. Zelden heb ik een voorbeeld
van meer geestkracht gezien, als er een initiatief moest genomen
worden en ook als een zaak moest woiden dooigezet. Maar hij was
idealist, en wij leefden op het bekende «machine ronde"; geen wonder
dus, dat de dingen niet altijd uitvielen, zooals hij ze zich had voorgesteld.
Ik weet niet zeker of hij ooit vaerzen gemaakt heeft; maar als een
van ons beiden een dichter was, dan was hij het.

Toen hij zijn

Leidsche promotie achter den rug had, was het inzonderheid het
gebied der staatkunde... dat hem aantrok. Hij gaf mij een deel in
l)

Schaepman, Menschen en Boeken, I, bl. 60.
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zijne plannen en werkzaamheden, ofschoon naar den aard van onzen
aanleg, onze wegen welhaast ver uit elkander zouden loopen.
«Overwegende hoe de Nederlandsche toestanden waren, en water
voor de katholieken te doen was, besprak hij met den Internuntius
de wenschelijkheid der oprichting van een katholieke normaalschool,
een dagblad, een kiesvereeniging en daarbij de behoefte aan een
algeheele om- en overwerking van de vaderlandsche geschiedenis.
Zoo werd het terrein geëffend voor de herstelling van de gewone
kerkorde, het herstel van het Episkopaat.

Ofschoon hij mij gaarne

betrok in de verwezenlijking zijner uitzichten, bleek toch al spoedig,
dat ik mij tot het bescheiden deel van den literarischen arbeid zou
te beperken hebben. CRAMER stichtte Regt voor Allen en de WillibrordusVereeniging, bestemd, om op den bodem der paedagogische belangen,
een algemeene katholieke associatie te worden.
hoofdkrachten van het dagblad

De Tijd.

Hij werd een der

Zeer gezien bij Pius IX,

was hij voorzitter eener vereeniging van aanzienlijken, die in Genève
vergaderde en de Correspondance de Rome uitgaf.
»Wij waren medestichters van de Vrijdagsche Vereeniging te
Amsterdam. Met GERRIT DE CLERCQ was CRAMER hier de schitterendste
spreker.

Meermalen deed zich de gelegendheid voor, dat wij in

't licht stelden, hoe eenzijdig de Nederlandsche geschiedenis sedert
derd'halve eeuw geschreven werd. Van den aanvang der XVIe-eeuwsche
beroerten af, hadden de voornaamste geschiedschrijvers van Holland
zich aangewend ons te ignoreeren. Onze godsdienst was officieel, bij
telkens herhaalde plakkaten, ongeveer afgeschaft...

Ik werd er in

zonderheid op bedacht, den Almanak, door den jeugdigen dichter
VAN NOUHUYS het eerst op touw gezet, dienstbaar te maken aan de

schildering van katholieke toestanden uit de XVIIe en XY'IIIe eeuw.
Dit was een eerste poging om te komen tot wat CRAMER noemde
y>de reconstructie der Nederlandsche geschiedenis". Hij zelf, die bijna
evengoed Fransch als Hollandsch schreef, had reeds in 1849 een
«Mémoire" uitgegeven »sur la situation des Catholiques dans les
Pays-Bas", beginnend met de woorden: «Pendant plus de deux siècles
les Catholiques Néerlandais furent traités comme des ilotes".
Deze wakkere
denhand

Dr. CRAMER , ons zoo trouw door THIJM'S vrien

geschilderd,

werkte

in

1846 ijverig aan de oprichting
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van een katholiek blad te Amsterdam.

Den 1. Januari van dat jaar

had namelijk Dr. JAN J. F. WAP, het eerste nummer van het dag
blad Nederland ') doen verschijnen.

Zoo kleurloos echter was het,

dat er een inschrijvingslijst in werd geopend sten behoeve voor den
opbouw der Israëlitische kerk te Kampen". Men verheugde zich dan
ook, dat Dr. WAP er weldra van sprak, zijn Nederland van de hand
te willen doen en het aanbood aan een ieder, die, »nadat het door
hem bijeengebrachte kleine bedrijfskapitaal zou uitgeput zijn, in de
eerste uitgaven wilde voorzien". Dit lachte eenige aanzienlijke Amsterdamsche katholieken en bijzonder Dr. CRAMER toe.

\\ eldra was het

plan des laatsten gevormd.
Donderdag den 5. Maart 1846 riep hij eenige heeren tot een
vergadering samen. Ten volle overtuigd was men aangaande de nood
zakelijkheid van een dagblad in Holland, vooral toen Dr. CRAMER de
aanwezigen door zijn welsprekend woord had betooverd.
Om te beginnen zette CRAMER uiteen, hoeveel van zeer bedroevenden
aard er in Nederland werd opgemerkt, vooral de verwoede strijd der
protestanten tegen de katholieken: vijandelijkheden tu^schen burgers
van denzelfden staat, die door herkomst, taal en nationaal karakter
van nature bestemd zijn in eensgezindheid vreedzaam naast elkander
te leven en tot bevestiging van den bloei der maatschappij, van welke
zij de bestanddeelen uitmaken, mee te werken.
Het verblijdende wordt echter evenzeer in 't licht gesteld, met er
op te wijzen hoe de katholieken sedert 1796 zoowel in het stoffelijke
als in het geestelijke zijn vooruit gegaan. Men legde zich toe op handel
en industrie, omdat de toegang tot alle ambten en bedieningen voor
de katholieken gesloten was: sNiet alleen zien wij dan ook de katho
lieken in grooten getale onder het welvarend landvolk verspreid;
niet alleen dan ook zien wij hen in kleine neringen voor de dagelijksche behoeften van het gezin zorgen ; maar de gansche industrie
mag geacht worden in hunne handen te berusten; maar uit den
geringen burgerstand zien wij hen zich al meer en meer tot den
rang van zoogenaamde groothandelaars verheffen". Het moet den
spreker evenwel van 't hart, dat men in verstandelijke ontwikkeling
') Bij P. M. van Cleef Jz., bureau Kalverstraat.
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ten achter is, »dat het getal denkers d. i. het getal van hen, die door
opleiding en stand gerechtigd zijn, eene stem ter regeling van de belan
gen der huishouding van staat uit te brengen, nog zeer gering is".
Erkent hij dit onbeschroomd, hij vleit zich echter met een spoedige
verandering in deze gesteldheid van zaken. De bloei der beide seminariën
Hageveld en Culemborg is er hem waarborg voor. «Warmond zendt de
maatschappij in een keurbende van brave, liefderijke en veelzijdig
beschaafde mannen, wier heilzame invloed op de zeden zoowel als op de
verstandelijke -vorming der katholieken" zich krachtig zal doen gevoelen.
Katwijk zorgt »voor de opleiding der jonge lieden, welke in ver
deren leeftijd door hun stand zullen geroepen worden, de aanzien
lijke betrekkingen in de maatschappij te vervullen... Het zullen
dezen vooral zijn, die het denkend gedeelte der katholieken meer
geëvenredigd zullen maken aan het getal katholieken, die Neder
land in zijn inwoners telt en wier aaneensluiting eene kracht zou
daarstellen, waardoor hunne houding tegenover de protestanten in
alle opzichten van overwegende beteekenis kan worden. Deze kracht
voor te bereiden, deze kracht te voorschijn te roepen, ziedaar de
bestemming van Katwijk."
Heeft die kracht zich ontwikkeld, dan zal men eerbiediging der
wetten kunnen eischen, gelijkmatige behandeling der katholieken.
Daartoe is de tijd nog wel niet gekomen, maar er is reeds veel te
doen. Men moet de erkenning van het bestaan dier rechten levendig
maken en een diep gevoelde behoefte aan de vervulling onzer billijke
eischen opwekken. Het middel daartoe is een Dagblad.
Dr. CRAMER bedoelt hier geenszins een blad, »dat met open vizier
en het parool: handhaving van de staatsburgerlijke rechten dei- katho
lieken in zijn vaandel" te voorschijn treedt, »als de ridderlijke kamp
vechter en verdediger van zoo lang reeds miskende rechten. Niets
toch zou het welbegrepen belang der katholieken gevoeliger slagen
kunnen toebrengen".

Men mocht niet vergeten, dat het instinct van

zelfbehoud op het oogenblik de tegenstanders nauwer dan ooit aan
eengesloten had, en dat men een hevig, hartstochtelijk en wanhopig
verzet tegen de openlijke handhaving der katholieke rechten moest
vreezen. En de vermoedelijke gevolgen ? aanwakkering der protestanten
eenerzijds; van den anderen kant het terugwijken der katholieken,
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die nog slechts een flauw

bewustzijn van bepaalde rechten hadden;

daarbij de waarschijnlijkheid, dat de regeering partij kiest voor den
sterkste en dan de erkenning van de rechten der katholieken voor
lang zal verschoven worden.
Daarom heette hij alleen zulk een Dagblad welkom, dat »in
schijn kleurloos" is en toch elke gepaste gelegenheid te baat neemt,
om »alle logenachtige berichten omtrent katholieke instellingen of
personen terecht te wijzen, en om al zulke berichten te verspreiden,
welke de voortreffelijkheid van de vruchten des alouden stams helder
doen uitkomen en hen beschamen, die niets dan schimp en smaad
voor deze vruchten veil hebben."
Bezit een dagblad, dat van zulk een beginsel uitgaat en het hand
haaft zonder bitterheid en hartstochtelijkheid, bezit zulk een dagblad
tevens kernachtigheid en belangrijkheid van inhoud en frischheid en
behagelijkheid van vorm, dan kan hel niet missen, of het zal onver
mijdelijk deze gevolgen hebben:
1°.

De gestadige ontmaskering van den aan katholieke instellingen

of personen aangewreven laster zal eerst de lasteraars bedachtzaam
maken in de mededeeling hunner logentaal. Maar ziende, dat hun
laster, hoe behoedzaam ook ingekleed, hen aan de beschamende kaakstraf der openlijke tentoonstelling blootstelt, zullen zij eindelijk wel
genoodzaakt zijn van hunne lasterwoede geheel en al terug te komen
en aldus ophouden het lezend publiek met logenachtige het katho
licisme hoonende berichten te misleiden.
2°.

De aanwijzing van de voortreffelijkheid der vruchten, welke

het katholicisme nog heden ten dage voortbrengt, zal de niet-katholieken
tot meerdere verdraagzaamheid, de katholieken tot grooter eerbied
en inniger liefde voor de kerk stemmen.
3°.

Wanneer in het dagblad een toon van gematigdheid en be

zadigdheid heerscht, dan zullen de niet-katholieken geen achterdocht
koesteren aangaande de strekking van het blad, de katholieken zich
zonder vrees tot zijn lezers verklaren; anders in hun flauwhartigheid

zonder vrees, omdat zij

beducht zoudt n wezen aan een meer

ruiterlijke uiting van gevoelens deel te nemen.
4°.

Zulk een dagblad zal een onschatbaar vereenigingspunt van

verdediging en actie zijn.
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De belangrijkheid van een verstandig ingericht dagblad was hier
mee genoegzaam bewezen.
Overgaande tot het bestuur, zegt hij, dat dit moet saamgesteld
zijn uit een wetgevende en uitvoerende macht. De eerste houdt het
toezicht over den gang van het blad, bepaalt de noodige wijzigingen,
heeft de geldelijke administratie, stelt het honorarium der redactie
leden vast, vult de vacaturen aan. Aan dit bestuur zal een geheim
adviseur verbonden zijn, een geestelijke van minstens veertig-jarigen
leeftijd, die advies geeft, recht van zitting in elke vergadering, maar
geen beslissende stem heeft.
De uitvoerende macht berust bij een der leden van het bestuur;
hij dirigeert het blad en is alleen aan het bestuur rekenschap ver
schuldigd ; alle contracten worden door hem gesloten.
Ten slotte wekt Dr. CRAMER de vergadering tot krachtige mede
werking op. »Geen geld — geen dagblad, roept hij uit; weinig geld
— een middelmatig dagblad met een twijfelachtig succes; veel geld
— het beste dagblad van ons land met een ontwijfelbaar succes en
reeds spoedig rijke voordeelen afwerpende.

Beaamt gij deze stelling,

van wier juistheid ik van ganscher harte overtuigd ben, dan zult gij
er niet lang over behoeven te denken, wat ons te doen staat. Wij
moeten veel geld bijeen brengen. Dit zal dunkt mij niet moeilijk zijn,
zoo elk onzer op zich de verplichting neemt, of zelf een gedeelte van
het vast te stellen kapitaal te storten, of te zorgen, dat dit gedeelte
door dezen en genen van zijn vrienden gestort worde".
Hiermee had CRAMER alles blootgelegd, wat hem »op grond van
den toestand en de behoefte der katholieken betreflende een dagblad
in Nederland op het harte lag" ').
Geheel onder den indruk der rede stemde de vergadering de op
richting van een blad. Had men dien avond de overeenkomst moeten
teekenen, allen zouden bereid zijn geweest.
Men wachtte tot April.

Ook toen nog, op den avond der verga

dering waren de belanghebbenden het onderling eens, en keurden de
ontworpen acte van overeenkomst goed, die daarop den volgenden
dag ten kantore van Mr. B. DONKER CURTIUS zou onderteekend worden.
') Papieren Cramer, Bijlagen tot de stichting van De Tijd.
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Helaas, in plaats van den voornaamsten participant, kwam een
briefje van zijn hand, waarbij hij onder aanbieding van verontschul
digingen, kennis gaf van zich uit de vereeniging terug te trekken.
Hiermee mislukte de overname van het dagblad Nederland '), dat
bij gebrek aan middelen nog denzelfden dag ten grave daalde.
Het stierf onbeweend en was zeer spoedig vergeten, vooral toen de
zeereerw. Heer J. A. SMITS, in den zomer van 1846, De Tijd naar
Amsterdam overbracht. De Tijd is geen Amsterdamsche stichting,
maar bestond reeds sedert 17 Juni 1845 te 's Hertogenbosch. Een
ernstig meeningsverschil tusschen de uitgeefster van De Noord-Bra
bander en J. A. SMITS, die dit blad redigeerde, deed den laatste
besluiten, zich van De Noord-Brabander los te maken en in Den Bosch
zelf een eigen blad op te richten, onder den naam van De Tijd. Het
voornemen werd ten uitvoer gelegd. De Tijd verscheen, maar beleefde
niet den voorspoed, die verwacht werd, en zou ongetwijfeld, ware geen
redding komen opdagen, Nederland spoedig in den dood zijn gevolgd.
De bedoelde redding werd gebracht door den edelen P. VAN
CRANENBURGH te Amsterdam. Groote dankbaarheid is het katholieke
Nederland hem verschuldigd, omdat hij de behoefte aan een katholiek
centraal orgaan niet alleen helder inzag, maar er zich tevens groote
offers voor getroostte. Opgegroeid in een handelskantoor, jaar in jaar
uit van den vroegen morgen tot den laten avond zich met cijferen
onledig houdend, had VAN CRANENBURGH in dien dorren arbeid zijn
gulheid, zijn ijver voor de katholieke zaak en zijn aangeboren ver
nuft niet verloren.
Met twijfelachtige hoop op remboursement stelde bij edelmoedig
aanzienlijke geldelijke verschotten ten dienste van het blad. Tusschen
VAN CRANENBURGH, den Zeereerw. Heer J. A. SMITS en den uitgever
C. L. VAN LANGENIIUIJSEN kwam te Amsterdam een overeenkomst tot
stand. Wel verre dat deze, zoo lang VAN CRANENBURGH mede-eigenaar
was van De Tijd, hem eenige geldelijke voordeelen opleverde, kwam
zij hem integendeel op groote sommen te staan. Maar de lof komt
hem toe, dat offer zonder weerzin gebracht en zich, zoover bekend
is, nooit beklaagd te hebben. Daarvoor was zijn ziel te groot.
1)

Dr. Cramer, Liher raUomm, V, bl. 6.
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Nadat genoemd drietal de voorwaarden bepaald had, waaronder
De Tijd den 1. Juli 1846 te Amsterdam zou verschijnen, bracht de
redacteur J. A. SMITS een bezoek aan Dr. CRAMER, om hem van het
vastgestelde kennis te geven en de medewerking zijner fraaie pen te
verzoeken. Men begrijpt, hoe deze, na de vele pogingen om een katholiek
blad in de hoofdstad te vestigen, in zijn binnenste juichte, nu zijn
lang gekoesterde wensch was vervuld.
Intusschen werd het prospectus verzonden: Het blad zou Dinsdag,
Donderdag en Zaterdag verschijnen onder den titel De Avond-Post').
Daar verneemt men echter, dat reeds De Utrechtsche Avond-Post
bestaat en spoedig wordt de eerste naam behouden met bijvoeging
van Noord-Hollandsche Courant. De tweede titel was noodig, om het
blad te onderscheiden van een te Amsterdam reeds bestaand tijdschrift:
De Tijd2).
Onder dezen dubbelen titel verscheen De Tijd Donderdag den
2. Juli 1840 voor de eersle maal in de hoofdstad. De redactie begon
met te zeggen, dat de onderneming uitging »van een aanzienlijk
en vermogend getal Katholijken en dat zij aan de zoo dikwijls en
zoo luid geuite wenschen, dat toch eenmaal in de hoofdstad des
rijks mogt worden opgerigt een Dagblad tot verdediging der katholijke regten

en

belangen", naar best vermogen zou trachten te

voldoen.
»De akker des vaderlands wordt bewerkt en onvermoeid beploegd
door allerlei politieke en godsdienstige driften, die den katholijk vij
andig zijn .. .
»Is de katholijk vreemd aan dien akker zijns vaderlands ?... Kan
het hem onverschillig zijn, of hij daarvan mede-eigenaar zij, deelgenoot
in de vruchten ; of iloot, alléén geschikt, om lasten te dragen ?...
Tweederlei toekomst staat hem open: Met overeen geslagen armen
toeschouwer blijven bij den strijd ; werkeloos inslapen en sluimeren
tot op den dag, wanneer hij, maar te laat, zal ontwaren dat zijn
vijanden de vruchten van hun veeljarigen arbeid inoogsten, en den ka-

Sedert den 1 Maart 1848 werd De Tijd eiken dag uitgegeven.
Toen dit 1 Januari 1869 ophield te verschijnen, liet De Tijd zijn
tweeden titel weg.
2)
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tholijk verstooten van den gemeenzamen, vruchtdragenden akker des
vaderlands.
»Wat baat de geïsoleerde kreet van een of ander verloren wach
ter, die op de tinne van den tempel der grondwettige vrijheid ge
plaatst, den naderenden vijand aankondigt aan slapenden op het
verleidende kussen der werkeloosheid. Zoekt men echter aansluiting,
vereeniging der vele pogingen, dan zal den katholiek een andere toe
komst wachten. Vereeniging is het doel van ons streven!
«Onze stelling is niet vijandig tegen onkatholijke medeburgers;
zij is eene verdediging van betwiste regten, meer niet. Wij willen
handhaving en versterking van het koninklijk gezag; wij willen eer
bied voor de wet, en onderwerping aan de gestelde magten; wij
willen gelijkheid voor de wet van alle godsdienstige gezindheid, zonder
onderscheid, niet slechts in de letter der wet, maar in de daad; wij
willen de loij ile uitvoering en ontwikkeling der vrijheden, welke de
grondwet gewaarborgd heeft; eindelijk wij willen orde en bezuiniging
in het bestuur, waar die mogelijk is.
»Wie zich met ons verstaat tot dat doel, dien geven wij de
hand, onverschillig welke geloofsbelijdenis hij zij toegedaan. Want
nogmaals, ons blad is niet gerigt tegen andersdenkenden. Wij wenschen ieder de regten, die wij voor ons begeeren, omdat wij vrijzinnig
zijn in den waren zin van het woord." i)
Met die fiere verklaring aan het hoofd ging De Tijd zijn grootsche
taak beginnen. Dat het spreekwoord: Alle begin is moeilijk, ook bij
de eerste nummers van De Tijd bevestigd werd, toonen de volgende
kurieuze bijzonderheden.
Tot groote ergernis van den redacteur was het eerste nummer
twaalf uren te laat afgedrukt en verzonden. Om nu het tweede
tijdig gereed te hebben, nam de meesterknecht der drukkerij
er in op het twee dagen oude nieuws, dat voor het eerste nummer
te veel was gezet. Men kan zich de verontwaardiging denken van den
redacteur, die het eerst merkte, toen het te laat was. Voor het derde
nummer was alles, hoofdartikel, versche nieuwstijdingen enz. bijtijds
gezet. Er kon dus een presentabel nummer op zijn tijd worden afge') De Tijd '2 Juli 184Ö.
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drukt en ter post gedaan. Zoo dacht men. Maar daar laat de knecht
die een vorm van de zetterij naar de drukkerij brengt, dien uit zijn
hand vallen en — alles ligt in pastei! Redacteur SMITS hoort den
slag, verneemt wat er gaande is, verliest het hoofd, drukt Dr. CRAMER,
die sedert dit derde nummer zijn medewerking aan De Tijd begon,
de hand en roept hem toe, dat nu alles onredbaar verloren is en hij
den volgenden dag naar Noord-Brabant terugkeert. Dr. CRAMER vliegt
naar boven, brengt orde in de verwarring, jaagt iederen werkman
naar zijn letterkast, en beloofd in opwekkende woorden aan eiken
zetter

f

5, zoo binnen het uur de in pastei gevallen vorm gerecon

strueerd is. Onder gejuich gaat men aan het werk, allen doen won
deren van vlugheid.
persen.

Binnen het uur waren de drukkers aan hun

Het eerst afgedrukte exemplaar was natuurlijk voor den

redacteur, die nu niets haastigers te doen had dan zijn koffers weer
te laten wegbrengen.
Aan Mgr. J. A. SMITS en I). J. W. CRAMER zij hier een woord
van dank en hulde gebracht

De ijver en de veelzijdige talenten des

laatsten zijn ons reeds bekend.

Zijn vurige geest werd meegesleept

door alles wat de groote en heilige zaak der katholieken kon bevor
deren.

CRAMER

was een zeer veelzijdig en vaardig polemist, een

scherpzinnig opmerker, talentvol schrijver en uitmuntend geschikt
om te handelen. Onuitputtelijk was zijn werkkracht. Nog vaak zullen
wij in de gelegenheid zijn, CRAMER'S onwaardeerbaren arbeid te
bewonderen.

De talrijke vriendschapsbetrekkingen met de edelste

mannen des lands kwamen hem zeer te stade: hij ging te rade bij
prof. C. BROERE , president J. VAN VREE , prof. VAN KINTS , prof. PLUIJM,
J. A. ALBERDINGK THIJM, J. B

VAN SON, wat later bij den inter

nuntius BELGRADO , graaf DUCHASTEL, VAN NISPEN TOT SEVENAER,
MUTSAERS en anderen.

Vooral echter werkte CRAMER saam met den uitmuntenden redac
teur J. A. SMITS. Deze werd geboren te Eindhoven den 7. Maart 1813.
Reeds op het seminarie schitterden zijn talenten zoozeer, dat hij nog
vóór zijn priesterwijding tot professor der wijsbegeerte te Haaien
werd benoemd. Na ruim 2 jaar kapelaan te Waalwijk te zijn geweest,
voelde

hij zich geroepen tot het journalisten-leven en trad den

1. Januari 18i2 als redacteur van De Noord-Brabander op. Zijn ont-
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slag, de stichting van De Tijd en de overbrenging daarvan naar
Amsterdam zijn reeds vermeld.

In de hoofdstad heeft SMITS een

gewichtige plaats bekleed: een bekwaam leidsman men vond in hem,
een man van uitstekende gaven, van talent, kunde en karakter. Zijn
scherpe blik doorschouwde de toestanden van ons land; zijn practisch
verstand wist zich rekenschap te geven van de eigenaardigheden der
natie en der katholieke bevolking en daarvan profijt te trekken. Een
groot vertrouwen boezemde zijn voorzichtig beleid in aan allen, die
hem naderden. Zoowel mannen, die reeds een positie hadden gewonnen,
als jeugdige talenten waren er fier op, onder zijn leiding te staan >).
SMITS leerde

hen werken voor God en zijn Kerk, strijden voor het

recht. Hij zelf ging hen voor.
Als Gods strijder heeft hij «voor Neerlands kerk gestreden, »haar
opwekkend door zijn moed, haar opwekkend ten geloof. Geduld heeft
hij gepaard aan moed, voorzichtigheid aan drift, de buigzaamheid
der liefde aan de onwrikbare vastheid des geloofs en der beginselen.
God en mijn recht is zijn leus geweest en gebleven"... »God ... heeft
zijn priester gezonden en dezen priester gemaakt tot een der machten
in het openbaar leven, een der machten, die over het grootste en
geweldigste middel beschikken — de pers"2).
Zoozeer deed zijn macht zich gevoelen, dat men niet geaarzeld
heeft, SMITS een der meest invloedrijken te noemen.

Dr. NUYENS

ziet in hem een man, »die meer dan twintig jaren lang, wel is waar
niet zoo op den voorgrond is getreden als GROEN VAN PRINSTERER,
maar toch geen geringeren invloed, zoowel op zijn geestverwanten,
als op de politieke gebeurtenissen van ons land heeft uitgeoefend" 3).
ünnoodig is het, de heilzame werking van
deren.

Jaren

zullen

wij

getuige

zijn

van

De Tijd te schil

den

harden

strijd,

dien hij gaat aanvaarden: een strijd tegen de moedeloosheid en
vreesachtigheid, tegen de inertie en misplaatste lijdzaamheid, die
onder den druk der vervolging bij de katholieken tot een tweede
natuur was geworden. Den 7. Juli reeds noemde De Tijd die angstige
>) Ome Wachter, 1878, I, bl. 109—110.
2)

Menschen en Boeken, V, bl. 7, 8.

3)

Ome Wachter, 1878, I, bl. 109.
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zedigheid

het

voornaamste

beletsel,

dat, »den katholiek tot het

bekomen zijner rechtmatige vorderingen in den weg staat"... »Meer
dan de helft van den weg" zou zijn afgelegd, indien die noodlottige
vreeze was weggenomen.
tegen te velde;

Daarom trekt De Tijd den 11. Juli daar

verklaart den

14 daarna dat hun achterstelling

grootendeels aan eigen zwakheid moet worden geweten, en her
haalt den 16. Juli opnieuw het bemoedigend woord: »De katholieken
hebben zelf hun toekomst in handen" ').
Te strijden had De Tijd tegen de protestantsche bladen, vooral
tegen die der geheime protestantsche genootschappen; tegen het placet,
waarmede zij dreigden; tegen het anti-katholiek streven bij de her
ziening der grondwet in 1848, toen De Tijd in het nummer van
21 Maart zijn bekend artikel: Onze vorderingen gaf; tegen de be
weging van April 1853, waarbij vooral zijn voorzichtig beleid en zijn
heldhaftig zelfbeheer uitblonk. Dit en veel meer hadden de katholieken
aan De Tijd, aan de redacteuren J. A. SMITS en Dr. J. W. CRAMER
te danken. Die dankbaarheid heeft De Tijd van het begin af genoten.
Een tijd na de oprichting bracht SMITS een bezoek aan de apos
tolische vicarissen in Noord-Brabant en Limburg, om hun gevoelen
te vernemen. »Zij waren allen zonder uitzondering, aldus SMITS aan
Dr. CRAMÜR, over uw en ook mijn schrijven content. Die van Breda
zal trachten in ieder dorp een nummer te brengen. Die van Roermond
heeft mij verzocht hem prospectussen te zenden; hij zal die door zijne
dekens aan de pastoors laten afgeven. De anderen recommandeeren
ons overal. Het zal goed gaan als het zoo blijft. Enfin ik ben zoo
vol hoop, dat ik er van overloop. Ik heb nog niemand ontmoet, die
niet over de geheele inrichting van de courant tevreden was. Ik heb
niet de minste kritiek gehoord over iets; geen vun de mannen (aposto
lische vicarissen) wist iets op uw schrijven af te dingen. Zij vinden
'tniet alleen mooi (want dat zegt iedereen), maar zij keurden't goed,
hetgeen mij veel plaisir doet." 2)
Dr. CRAMER werd gaarne gelezen. Bijzonder zijn Mededeelingen uit
mijn dagboek waren zeer gezocht. SMITS acht het zich dan ook tot
') Vgl. ook A. M. C. van Cooth, Katholiek, 1896, D. 110, bl. 61 vv.
2)

Papieren Cramer, Smits aan Cramer, herfst 1846.
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een genoegen aan zijn collega te melden, dat men ook in het Zuiden
wegloopt met den schrijver der Mededeelingen uit mijn dagboek.
Er is maar ééne stem. Dien moet gij aanwinnen voorde redactie,
dit zegt mij iedereen.

Dat is een knappe vent en een aardige vent.

Neem mij niet kwalijk, dat ik u dit recht uit schrijf. Het is de waar
heid. Dat nu die waarheid lof is, dat is mijn schuld niet, dat hebt
gij u eigen te wijten'' >).
De Tijd verdiende de waardeering, die hij alom genoot. Onschat
baar was zijn invloed op de emancipeering der katholieken. Dien lof
gaf hem VAN SON op de vergadering der bisschoppen te Tilburg in
April 1853. Bij zijn twaalf en een halfjarig bestaan bracht hem De
Katholiek »den welgemeenden en welverdienden lof en dank : dat zij
altoos trouw aan haar beginselen, met zulk een rijpe bezadigheid,
voorzichtigheid, scherpzinnigheid en onpartijdigheid de gewichtigste
vraagstukken van den dag heeft weten te behandelen". Ronduit moest
het gezegd, dat de goede zaak aan zulk een dagblad, hetwelk altoos
met evenveel graagte als vertrouwen gelezen werd, veel, zeer veel en
oneindig meer dan men kon nagaan, te danken had. Een zoodanig
blad was een even weldadige als verreikende macht2).
Ofschoon het Fransche dagblad Le Publiciste, dat door het straks
te vermelden comité werd opgericht en gevestigd te 's-Gravenhage,
niet dien invloed heeft geoefend, zou het toch hier een eervolle ver
melding verdienen, indien de loop der feiten niet vergde, de geschie
denis daarvan later te verhalen.
') Papieren Cramer, Smits aan Cramer 17 Nov. 1846.
*) De Katholiek, 1859, D. 35, bl. 36—37.
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H O O F D S T U K

II.

OPRICHTING DER ROOMSCH CATHOLIJKE MAATSCHAPPIJ. BEGIN VAN SAMEN
WERKING IN 1841 EN 1842. DR. CRAMER EN J. D. VAN SON. BROOD
VOOR IERLAND. GEVOLGEN VOOR DE NEDERLANDSCHE KATHOLIEKEN.
«UITVAART" VAN OUD-HAGEVELD. STREVEN NAAR EEN KATHOLIEKE
ASSOCIATIE
VERGADERING IN DE GELEERDE MAN ONDER HILLEGOM.
OPRICHTING VAN HET COMITÉ. GELIJKTHDIG ONTSTAAN VANEEN ANDER.
POGING VAN MGR. VAN BOMMEL. POLITIEKE TOESTAND IN NOORDBRABANT. RIJZENDE MOEILIJKHEDEN IN HET COMITÉ. OORDEEL VAN
PRESIDENT VAN VREE OVER DE STEMMING DER KATHOLIEKEN.

Door dd onvermoeide werkkracht van L E S AGE TEN B ROEK , door
de oprichting en den invloed van De Katholiek en De Tijd kwam er
allengs beweging in het katholieke kamp.

Ofschoon men vooreerst

nog weifelde, begon toch van lieverlede de vreeze te verminderen.
Men durfde reeds handelen, wa.ineer men overtuigd was, verscholen
te zijn achter invloe'Irijko en on ervaarde mannen. Dezen nu begonnen
er aan te denken, »die duizenden onderscheiden pogingen tot ééne
algemeene" te vereenigen. Vereeniging werd het doel van hun streven.
Van zulke samenwerking en aaneensluiting was er vóór het jaar
18i0 ten onzent nauwelijks sprake geweest. Wel had men in 1820 reeds
moeite aangewend om de katholieke zaak te steunen door de oprich
ting

eener

godsdienstige

Roomsch-Catholijke

Maatschappij

ter

bevordering van

wetenschap en goede zeden voor het koninkrijk der

Nederlanden, doch die poging mislukte door het verzet der regeering.
Deze Maatschappij ontstond te Utrecht en beoogde de versprei
ding van nuttige boeken

die om bevattelijkheid en eenvoudigheid
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van stijl berekend waren op alle klassen des volks.

Onderwerpen,

die invloed oefenden op verlichting en beschaving, «liefde voor den
godsdienst, gehoorzaamheid aan de H. Kerk, getrouwheid aan den
Koning, onderwerping aan de wetten en eerbied voor de goede zeden"
aankweekten, verdienden de voorkeur. Deze deugden toch, zeide men,
vormden »de ziel en het wezen van het catholicismus". Om de zuiver
katholieke strekking nog scherper aan te duiden, stelde men de
maatschappij onder de bescherming der HH. Apostelen PETRUS en
PAULUS.

J. G. DADELBERG, pastoor te Utrecht, was president, pen

ningmeester J. H. MOSCH te Amsterdam en Secretaris J. G. LE
SAGE TEN BROEK, destijds nog notaris te Naaldwijk

Al spoedig vond dit werk bijval ook in de Zuidelijke Nederlanden.
De grijze bisschop van Namen en de vicaris-generaal van Doornik
prezen en ondersteunden heel gaarne een onderneming, die door de
graven de ROBIANO DE BORSBEEK, ERNEST DE BEAUFORT en baron
COPPENS machtig werd bevorderd 2).
Om in het gansche koninkrijk leden te vinden, moesten de werken
in het Fransch, Hollandsch en Vlaamsch worden gedrukt. Ofschoon men
beneden f5,20 geen inschrijving aanvaardde, was toch reeds in Juni
1821 het aantal tot de twee duizend gestegen.
Den 3. Juli 1822 droeg aartspriester VAN NOOY ter inauguratie
een plechtige H. Mis op, om Gods zegen over de maatschappij af te
smeeken, waarbij B. WIEBRINK, pastoor te Weesp een treilende rede
hield over het groote nut der onderneming.

Den volgenden dag

legden de leden van het hoofdbestuur de geloofsbelijdenis van Pius
IV af en verklaarden plechtig, onder eede op liet H. Evangelie, de

bul Unigenilus en het formulier van ALEXANDER VII te aanvaarden.
Alle nieuwe leden van het hoofdbestuur, zoo besloot men, zouden tot
dezelfde belijdenis en dezelfden eed gehouden zijn.
Reeds in hetzelfde jaar 1822 was er, om de groote deelneming in
het Zuiden, eenige wijziging in het bestuur noodzakelijk. Het voor
zitterschap zou voortaan aartspriester VAN NOOY bekleeden; adjunct
penningmeester

werd J. P. KETELAARS, adjunct-secretaris de eersv.

J. B. BEULENS, beiden te Mechelen.
') Godsdienstvriend, VI, bl. 96—97.
2)

T. a. p. VII, bl. 57.
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Wilde deze maatschappij het goede bevorderen dan mocht ze de
uitgevers van goede boeken niet ontmoedigen of benadeelen. Te dien
einde noodigde het bestuur de uitgevers uit, om, wanneer ze een
kerkelijk goedgekeurd boek wilden uitgeven, daarvan den secretaris
te

verwittigen.

Mocht

het werk aan het doel der maatschappij

beantwoorden, dan kon deze het noodige aantal voor haar leden over
nemen: want, zoo voegde men er bij, de maatschappij »heeft geenszins
het oogmerk een boekhandel op te richten."
Veel goeds beloofde deze onderneming en zou het ongetwijfeld
hebben tot stand gebracht, indien ze niet reeds in haar eerste jeugd
ter dood was verwezen.
Immers ofschoon men voorzichtig genoeg was, om geen enkele
afdeeling op te richten, die meer dan twintig leden telde en aldus
niet viel onder de wet van NAPOLEON, die een vergrijp daartegen met
gevangenis strafte; hoewel er vooreerst niet meer van de werkzaam
heden bekend werd, dan dat ze eenige volksboekjes in het licht gaf,
de bekende referendaris P. VAN GHKRT vond het reeds ergerlijk, dat
a f l a t e n a a n d e l e d e n w a r e n g e s c h o n k e n . N u d a a r o p n o g m i n i s t e r VAN
MAANEN en de directeur-generaal van R . K. eeredienst, baron GOUBAU

zich met de zaak gingen bemoeien, had het laatste uur der maat
schappij geslagen. Bij Koninklijk besluit van den 21. Augustus IS..3
werd de R. K. Maatschappij te Utrecht en de Société Catholique de
Belgique te Brussel opgeheven.
Als reden der opheffing noemde het besluit, dat ze waren opge
richt »zonder voorkennis of goedkeuring van het hoogste gezag." En
om te doen verstaan, dat die goedkeuring ook in het vervolg nooit
zou worden gegeven, voegde het besluit daarbij, dat ze zich hadden
»doen kennen als instellingen, welker voortdurend bestaan voor de
openbare rust van ver uitziende gevolgen zouden worden". Men be
riep zich hierbij op de wet van 6 Maart 1818, die echter verwijst
naar de wet van 10 April 1815. uitgevaardigd tegen hen, die »eene
werkelijke verstoring der openbare rust of oproer zouden mogen ver
wekt of daartoe onmiddellijk aanleiding gegeven hebben"1).
Zulke handelwijze was de »onverbeterlijken" waardig, voor de
i) Staatsblad, 1828 n°. 37, 1818 n°. 11 en 1815 nn. 32.
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katholieken echter die strenge maatregel. des te grievender, omdat
aan de verspreiding van »k\vade boeken tegen den godsdienst en den
Paus" alle vrijheid werd gelaten. Nog een jaar daarna lezen wij klach
ten over het «berucht besluit"; een adres der leden aan Z. M. werd
ontworpen, maar niet opgezonden, omdat het teekenen van een groot
aantal personen «eenigen schijn van oproeijen" kon geven. Met aan
drang vroeg men echter, dat het hoofdbestuur zich tot Z. M. zou
wenden. Is dit geschied ? Gevolgen heeft dat adres zeker niet gehad ').
Het eerste teeken van een vernieuwd leven, de eerste poging van
gemeenschappelijke samenwerking, van vereeniging in Noord-Neder
land was bij het eerste ontkiemen verstikt. Het ergste bleef echter, dat
deze gewelddadige inmenging der regeering den katholieken van boven
den Moerdijk allen moed benam en de hoop op voorloopige belangrijke
aaneensluiting vernietigde *).
De eerste twintig jaren hoort men dan ook van een werkelijk op
gerichte vereeniging niets meer. Wel stelden de Catholijke Nederlandsche stemmen 3) reeds in haar eersten jaargang bij wijze van «droom"
het plan een^r Catholijke Maatschappij tot nat van 't algemeen voor,
maar het bleef een droom en de werkelijkheid bleef uit.
Vergeten werd zij echter niet. Want, behalve dat LE SAGE TEN
BROEK ook daarna herhaaldelijk op samenwerking wees, td Amster

dam dacht men na eenige jaren aan niets minder, dan het voorbeeld der
Duitsche katholieken na te volgen en een Katholieke associatie op te
richten. De ziel van dat streven was DR . J. W. CRAMER.
Omstreeks nieuwjaar 1842 ontvouwde hij het plan aan prof. BROERE
en vroeg in een zoo gewichtige zaak diens gevoelen. Aan ondervinding
en grondige kennis der toestanden ontbrak het BROERE geenszins.
En daarom hield hij CRAMER'S gedachte, voorloopig althans, voor
onuitvoerbaar.

Hij meende dat de katholieken zouden weigeren, en

wel uit vreeze, van met naam en toenaam als katholieke voorvechters
te worden «genoteerd". »Voor mij ik geloof, zoo luidt het, dat onze
positie in Holland geene associatie gedoogt, althans nu nog niet.
' ) D e Katholijke, letterkundig tijdschrift enz. Deventer, 1824, bl. 264 vv.

') Vgl. Nuyens, Gesch. van het Ncderl. volk van 1815 tot op onze dagen,
Amsterdam 1883, I, bl. 105 v, en 201 v.
3) Jg. 1835, bl. 43, 53.
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Dat is goed in groote landen, waar de individu's allen niet zoo ge
noteerd worden,

't Is hier van de katholieken te veel gevergd.

Het

zou een persoonlijk acharnement worden. Men moet hier middellijk
werken, dat is maatregelen nemen of oorzaken stellen, die dat gevolg
voortbrengen, maar (men moet) dat gevolg zelf niet bewerken en op
een vaan schrijven.

Mogelijk zou een vrome vrijmetselaar goed zijn,

maar dan is de voornaamste kracht reeds weg: publiciteit! Het zal
mij echter altijd een genoegen zijn om eenige ideën van u te vernemen.
Daar eens aan te denken zal u juist niet hinderen in uw bezig
heden" ').
«Althans nu nog niet,'' zegt

BROERE .

Ook hij denkt dus aan

vereeniging; hij werkt er aan in De Katholiek-, de slapenden schudt
hij wakker; hoe krachtig klinkt zijn bazuin! de traagsten springen
op en steken de handen uit de mouwen.

Het nageslacht geeft aan

BROERE den lof, »het katholieke bewustzijn te hebben geschapen" 2).

Jn Noord-Brabant verhief VAN SON zijn machtige stem. «Sluimert
gij dan den doodslaap in? zegt hij, of zult gij eenmaal ontwaken?....
Noord-Braband over de driehonderd duizend zielen sterk, en geheel
vervoogd onder den invloed eener protestantsche propaganda, bezit
nog te veel levenskracht, om vrijwillig den lijdzaamheids-doodslaap te
willen insluimeren. Van daar zal de kreet der echte vrijheid opgaan"3).
Ook LE SAGE TEN

BROEK dringt in

zijn organen voortdurend op

hetzelfde aan: »Op algemeene samenwerking tot het verkrijgen van die
godsdienstige en burgerlijke vrijheden, van die volmaakte gelijkstelling
van alle Nederlanders voor de wet en van dien echt constitutioneelen
volksinvloed, waarvoor de oligarchie eindelijk bezwijken moet"4).
Aldus hadden mannen van ongekende werkkracht gearbeid en
gezwoegd. Toen nu De Tijd zijn ongeëvenaard talent ging besteden,
had men alle recht om te vermoeden, dat onder de katholieken een
begin van publiek

leven was ontstaan. Het zaad was uitgeworpen,

het ontkiemde.

')
")
3)
4)

Papieren Cramer, correspondentie Broere, 17 Januari 1842.
Dr. Schaepman, Menschen en Boeken, I, bl. 60.
Noord-Brabander, 24 Maart 1840.
Catholijke Nerferlanrlsche Stemmen, 1844, 6 Jan.
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»Laat de akker nog eenigen tijd bewerkt worden, dan zal weldra
de dag aanbreken, dat de katholieken gezamenlijk in het werk van
den oogst zullen intreden" ').
De tijd der vereeniging begon dus te naderen. Verlangend zagen
de ijverigsten naar een gelegenheid uit, om Neerlands katholieken
één van hart 3n ziel te maken.
Een gelukkig teeken was het, dat de kracht der samenwerking
zich het eerst openbaarde in een liefdedaad. Nog bestond de VincentiusVereeniging in Nederland niet lang; eerst kortgeleden was de Ver
eeniging van Weldadigheid opgericht, toen het hulpgeschreeuw van
het noodlijdende Ierland van over de zee weerklonk
In deze gelegenheid tot een algemeen geestdriftig liefdewerk meende
men Gods leiding te bespeuren. Was voor een kerkelijk-politieke
associatie het oogenblik nog niet daar, was van een volslagen
onthouding tot een openbare deelneming aan de publieke zaak de
overgang te groot en de vreeze voor een geduchte reactie tegen zulke
associatie wellicht gewettigd, als eerste manifestatie gezamenlijk een
groot liefdewerk tot stand te brengen, zou voorzeker van de katho
lieken niet te veel zijn gevraagd en bij de tegenstanders geen
aanval uitlokken.
Daarbij de stemming der Nederlandsche Katholieken was voor de
Ieren uiterst gunstig. Men bewonderde hun onbezweken geloofstrouw,
hun fieren moed, waarmede zij aan de taal der verleiding weerstand
geboden en de folteringen van het wreede Engeland verduurd hadden.
Nog meer bewonderden onze toekomstige strijders voor de Katholieke
emancipatie den machtigen leider der Iersche beweging, den edelen
O'CONNELL. Deze was hun het ideaal van den verdediger der Kerk en
der natie.
Terwijl men in de hoogere katholieke kringen te Amsterdam
aldus gestemd was, ontving A. J. L. M. Lux, president van den raad
der onlangs opgerichte Vincentius-Vereeniging in Nederland, een
rondgaanden brief van den algemeenen raad van Parijs, die smeekte
om steun voor Ierland. Een exemplaar van dien brief2), door Lux ver') De Tijd, 16 Juli 1846.
2) Zie dien brief in Cath. Nederl. Stemmen van 27 Februari 1847; De Tijd
van 20 Febr. 1847.
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taald en ingeleid, bracht den 16. Febr. 1847 J. A. AI.BERDINGK THIJM
aan Dr. CRAMER
Het plan van CRAMER en THIJM was weldra gevormd: te schrijven
aan Lux om hem de ondersteuning èn van De Tijd èn van de Ver
eeniging van Weldadigheid aan te bieden; in De Tijd een warm
gesteld beroep te doen op de liefdadigheid der katholieken en dat
beroep bij duizendtallen over het land te verspreiden; zelf het goede
voorbeeld te geven door uit naam van de redactie van De Tijd de
inschrijvingslijst met een milde gift te openen; circulairen te zenden
aan vrienden in alle maar iets beteekenende steden des rijks en te
verzoeken zich met eenige offervaardige mannen te verstaan en een
commissie te vormen ter inzameling van liefdegiften, die driemaal
in de week aan De Tijd zouden worden ingezonden. Door den hoofd
redacteur J. A. SMITS werd dit plan van harte toegejuicht.
Lux echter huiverde eenigszins, om een liefdewerk zijner Vincentius-Yereeniging door een dagblad te doen aanbevelen. Zijn antwoord
kwam echter eerst te Amsterdam aan, toen het artikel: Brood voor
Ierland in De Tijd van 20 Februari reeds afgedrukt en verzonden
en de inschrijvingslijst geopend was. Nu ging alles als bij tooverslag.
In alle steden vormden zich commissiën, samengesteld uit invloedrijke
en wakkere mannen, die zich uitnemend van hun taak kweten '). In
korten tijd werden f33000 ingezameld. Lux stond verbaasd bij zooveel
geestdrift. »De Heeren van De Tijd, zoo schreef hij 25 Februari aan
Dr. CRAMER, bewaarheden toch terecht hun naam. Zij spoeden ruste
loos voort en slepen alles in .hun vaart mede. 't Is liefhebberij dat
lieve leven aan te zien. Men vecht hier om De Tijd te hebben... Was
de alarmkreet dringend, dreigend, de manschappen beantwoorden aan
het appél, en ik geloof niet, dat er in de roomsche annalen een
voorbeeld is van zoo algemeene deelneming voor een buitenlandsche
aangelegenheid. Dat duidt toch liefde, echt katholieke liefde aan...
Een volk waar zoo breed denkbeeld is ingeworteld, het moge dan een
niet-volk zijn, heeft levenskracht" 2).
') De Commissie te Amsterdam b. v. bestond uit H. Hoek pastoor
aan de Posthoorn, .lamos Barge, Dr. W. Cramer, P. van Cranenburgh, C.
F. Lurasco, B. J. Rothuys en F. W. Wilde.
2) Papieren Cramer, Brood voor Ierland, Lux aan Cramer 25 Febr. 1847.
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Die levenskracht had het katholieke Nederland getoond. Voorgoed
maakte deze manifestatie een einde aan de meening, dat Nederland
nog altijd een protestantsch land was met een handvol katholieken. Of
dwong de onbekrompenheid hunner liefde den algemeenen Voorzitter
der

Vincentius-Vereeniging

te

Parijs,

den

Heer JULES GOSSIN,

niet de verklaring af, »dat aan de Nederlanden zonder eenige ver
gelijking de eerste rang toekwam onder de weldoeners van het
ongelukkige

Ierland ?

De

Hollanders, zoo besloot hij, zijn onze

meesters geweest in de groote wetenschap der christelijke liefde, want
zij hebben ons het voorbeeld gegeven van vaardigheid, gulheid en
heilige verspilling, die aan de aalmoes zooveel verdiensten schenkt" ').
Voor het grootste gedeelte was dit succes aan ALBERDINGK THIJM
en Dr. CRAMER te danken. Vooral aan den laatste, aan wien de hoofd
redacteur dan ook schreef: »Wel CRAMER, gij hebt getoond, dat gij
een man zijt: gij weet te werken" 2).
Dat men ook elders zijn bemoeiingen waardeerde, verheugde CRAMER
des te meer, omdat de weg gebaand lag, om bij de eerste de beste
gelegenheid tot samenwerking in het kerkelijk-politieke te komen.
Hij liet derhalve de gevormde commissiën niet los en schreef haar:
«Terwijl wij u voor uwe medewerking ter aanvulling van het voor
't zieltogende Ierland ondernomen liefdewerk onzen oprechten dank
betuigen, verzoeken wij u tevens ons te veroorloven, dat wij met
nadruk bij u aandringen op den voortduur uwer veelvermogende
medewerking ter bevordering van al datgene, wat het dagblad De
Tijd in het belang der katholieke zaak tracht te bewerkstelligen"3).
Ook De Tijd van 15 Mei 1847, waar de weldoeners van Ierland
werden bedankt, drukte er op, dat men in harmonische samenwer
king deze liefdegaven gestort had. »Wie toch had zich durven ver
stouten, bij het diep miskende katholieke gedeelte van Nederland zoo
veel vurigheid, vooral zooveel eenheid van inzichten en samenwerking
te veronderstellen ? En hoe schitterend blonk thans niet de vurigheid
huns harten, vooral hunne eenheid van inzichten en hunne eenparige
samenwerking uit in het edelste pogen ? Het bleek thans, dat het bij
') Papieren Cramer, Brood voor Ierland.
2) Papieren Cramer, lib. rat. V, bl. 20, v .
V
3) Papieren Cramer, Circulaire aan de Commissiën.
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hen was: één hart en èéne ziel; en veilig mocht men daaruit afleiden,
dat het voortaan in Nederland bij hen altijd zal zijn: één hart en
èéne ziel, waar gearbeid moet worden voor de lijdende zaak, hetzij
die zaak die der godsdienst zij of der vrijheid of der menschheid."
Ook buiten De Tijd lieten SMITS en CRAMER geen enkele gelegen
heid voorbijgaan, om het idee eener Katholieke associatie of minstens
de gedachte van aaneensluiting diep in aller hart te prenten.

Een

nieuwe aanleiding bood de »Uit vaart" van Oud-Hageveld onder Velsen.
Nu een nieuw klein seminarie onder Voorhout was verrezen, stond
het. oude op het punt van te worden verlaten. In overleg met BROERE
en zijn ambtgenooten werd besloten, het ontruimen van »dat gesticht,
hoogst eenvoudig, omdat het vol beginsel, — geest en hart vermeeste
rend, omdat het vol liefde vrijheid en vervoering was" ') plechtig te
vieren.
Een commissie van vier oud-Hagevelders, de Zeereerw. Heeren
H. H. A. C. QUANT en I. P. J. VAN ZEIJL , de Heeren J. F. A. LEES
BERG en Dr. CRAMER richtte een circulaire aan alle oud-leerlingen,

om hen op te roepen tot een feestelijke reünie op den 26 Augustus
1847. Met blijdschap gaf men daaraan gehoor; zoodat op genoemden
dag ongeveer honderd oud-studenten, geestelijken, rechtsgeleerden,
geneeskundigen enz. om den vriendschapsdisch waren vergaderd 2).
In het dagverhaal van het schoone feest komt de ruimste plaats
toe aan prof. BROERE, die alles in het werk had gesteld ter opluiste
ring der heuglijke bijeenkomst, waarvan hij, als van eiken kring
waarin hij zich bevond, de ziel was. Hoe heerlijk klonken de keurige
liederen en gedichten van prof. VAN DER PLOEG en Mr. LEESBERG S ) !
Waarop voor ons doel hier bijzonder de aandacht moet worden ge
vestigd, is een toast, die voor deze invloedrijke vergadering met overleg
was gekozen en met zorg opgesteld. Dr. CRAMER verzocht de aandacht
te mogen vestigen op een nieuw verschijnsel in de toenmalige maat
schappij. »Ik bedoel, zoo ging hij voort, dat gevoel van onze hooge waarde
en van onze zelfstandige kracht ten overstaan van hen, die onz«
') Broere in De Katholiek 1880, Deel 77, bl. 205, Lijkrede op P. «T. Hesseveld.
2) De Tijd van 28 Aug. 1847.
3) Le Katholiek, 1876, Deel 70, bl. 215. De Tijd van 28 Aug. 1847.
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godsdienstige overtuiging beschimpen en het er voor schijnen te hou
den, dat hun tegenover een katholiek alles vrijstaat .' Vanwaar dat
niemand, ik zeg, dat geen leek zich meer schaamt, des noods op het
openbare marktplein het teeken des kruises te maken en zich open
lijk volmondig katholiek te verklaren" ?
Na geantwoord te hebben, dat men dit voor een groot gedeelte
aan Hageveld dankt, gaat hii voort: «Neen, evenmin als de weldaden
welke wij hier genoten, vergeten wij den broederband, die hier ge
sloten werd! dien vergeten wij niet, omdat de indrukken, hier ont
vangen, onuitwischbaar zijn: vis unita

fortior, eendracht, maakt

macht; en (omdat) het aogenblik nadert, spoediger nadert dan eenigen wellicht verwachten, dat eenparige samenwerking ernstige plichts
betrachting zijn zal" ').
Ofschoon dat woord den feestgenooten uit het hart was gespro
ken en men begreep, dat de tijd van lijdelijk berusten voorbijging,
meenden toch de Amsterdamsche heeren, dat men behoedzaam voor
uit moest gaan. ïJe redactie van De Tijd en vooral DR. CRAMER raad
pleegden het kerkelijk gezag, den internuntius en bijzonder den presi
dent van het seminarie te Warmond. Met hart en ziel was men in
dat seminarie voor een katholieke associatie. Prof. C. VAN KINTS komt
daar in zijn brieven van 1847 aan DR. CRAMER herhaaldelijk op neer.
Den 5. Mei bemoedigde hij den wakkeren redacteur.

In den herfst

is VAN KINTS door het lange uitstel ietwat ontmoedigd.

»De Tijd"

van 16 11., zoo schrijft hij 20 September, gaf mij betere hoop op de
associatie dan uwe letteren van gisteren. Zooveel kan ik nog zeggen,
niet als geheim maar als nieuws, dat toch in Gelderland het denk
beeld van vereeniging zijne voorstanders en vrienden heeft. Zoolang
geene afdoende motieven tot vertraging of algeheele weglating der
zaak mij worden voorgebracht, zal ik het betreuren, dat Amsterdam
ten deze zoo achterlijk, zoo flauwhartig

schijnt" 2).

Al wederom komt hij den 30. September op dat onderwerp neer:
»De Heeren van De Tijd schijnen van gevoelen te zijn geworden, dat
wij bidden en voorbereiden moeten: — ik heb er niets tegen, maar
blijf nogtans bij den wensch volharden, dat er spoedig meergebeure.
') Papieren Cramer, lib. rat. v.
2) Papieren Cramer, Katholieke associatie.
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Hoe zit het? Blijft Amsterdam, waarvan UE. zoo goede verwachting
koesterde, apathisch? Doe toch uw best". En om te toonen, dat hij
dat dralen van Amsterdam en het behoedzaam vooruitgaan volkomen
begrijpt, en daarom met het gezag van De Katholiek de gemoederen
der nog weifelenden in den lande tot deelneming aanzet, laat VAN
KINTS volgen: »Gij zult zien, dat ik nog een klein woordje geplaatst

heb: — ik mag De Katholiek niet compromitteeren, door sterk en
herhaald terug te gaan op een zaak, waarvan een, ik weet niet welk,
noodlot mogt gedecreteerd hebben, dat er niets van komen zal" ').
Met vreugde lazen alle voorstanders eener katholieke associatie
dat Mein woordje":

»Vereenigt U, zeide VAN KINTS, rigt genoot

schappen op, om aan het onregt paal en perk te stellen".

Tot de

aanzienlijken richtte hij zich, tot hen die door stand en fortuin invloed
oefenden, en wenschte, dat tot hen zijn bescheiden nederig woord
mocht doordringen. Dan zou spoedig geen genootschap hier te lande
zoo krachtig wezen als het katholieke *).
Niet ijdel keerde dit woord terug en het denkbeeld eener katho
lieke \ ereeniging werd algemeen.
men er over 3).

Zelfs bij de protestanten schreef

Minder voorzichtig dan De Tijd en De Katholiek en op een toon,
alsof zij in staat was een initiatief te nemen, schreef kort na den
dood van LE SAGE TEN BROEK de redactie der Catholijlce Nederlandsche stemmen. »Op dan ten kloeken strijd! zoo riep zij uit; omgordt
u met de wapenrusting uwer grondwet, grijpt het schild van uw
goed recht; richt een Catholijke Associatie op, en uwe rechten en
vrijheden zullen gewaarborgd worden! De redactie zal volgaarne met
anderen, vooral met de redactiën der overige bladen in overleg treden
en alles wat in haar vermogen is aanwenden, om deze zoo lang gewenschte zaak tot stand te helpen brengen." 4)
Intusschen was men in Holland allerminst werkeloos gebleven.
De commissiën, die zich in 't geheele land hadden gevormd ter onder
steuning van Ierland, en wat later om aan / e Tijd de destijds zooveel
')
*)
3)
i)

Papieren Cramer, Katholieke associatie.
Be Katholiek van Juli 1847, Deel 12, bl. 50.
T. a. p. Deel 12, bl. 212. Evang. Kerkbode, 1847, bl. 138—139, 45 vv.
Jaargang 1847, 14 Augustus.
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opzienbarende statistieken te leveren, trachtte men door circulaires vereenigd en waakzaam te houden. Men peilde de klippen, waarop de
eerste organisatie eener Katholieke associatie vermoedelijk schipbr euk
kon leiden. Dit leidde tot het besluit, voorloopig een kern voor de
toekomstige associatie te vormen Ziehier hoe men de aanleiding vond.
In de lente van 1848, toen men zich niet langer mocht ontveinzen,
dat

de grondwetsherziening een vreeselijke teleurstelling voor de

Katholieken dreigde te worden, ') dacht men aan algemeen katholiek
petitionnement. Kon echter De Tijd alléén zoo'n koene onderneming
aanvaarden en alléén daarvan de verantwoordelijkheid dragen? Het
mislukken der oproeping zou gelijk staan met de nederlaag der goede
zaak in de Kamer
Weinig moeite kostte het dan ook aan President VAN VREE te
Warmond, aan den redacteur J. A. SMITS en F. LVRASCO te Am
sterdam, om Dr. CRAMER over te halen, de zaak aan het gevoelen
van eenige bevoegde en geleerde katholieken te onderwerpen.
Allen

waren het eens, dat zulke beraadslaging het begin eener

katholieke associatie kon worden, waartoe de bijstand van eenige
wakkere en goedgezinde mannen volstrekt onmisbaar was.
Als zoodanigen

noemde men terstond de heeren Mr. O. HoïncK

VAN PAPENDRECIIT, C. F. LURASCO en Mr. J. W. VAN ROMUNDE van

Amsterdam; JACQ . H. C. VAN DER KUN van Rotterdam; Mr. A. J. J.
MEYLINK van Den Haag; Mr. VAN DEN AARDWEGII en Dr. VAN BREE

van LEIDEN ; Mr. H. A. A. VAN BERKEL van Delft. Deze uitmuntende
mannen kwamen op uitnoodiging van Dr. CRAAIER voor de eerste
maal samen op Zondag den 18. Juni 1848 2; in De Geleerde Man
onder Hillegom, om zich te verklaren over het voorstel van een
algemeen petitionnement en aangaande de wijz.*, waarop aan het ge
nomen besluit gevolg zou worden gegeven 3).
') Thans hadden deze Katholieken vooral de vrijheid van onderwijs en de
wering van het placet op het oog. Vgl. Brief van Dr. Cramer aan Graaf van
Randwijk in De Tijd van 15 Januari 1895.
2) Dr. Cramer schreef altijd, ook in den brief aan V. Randwijk, 18 Juni.
De vertaler heeft of volgens een slechte copie of bij vergissing in den brief
aan Van Randwijk 18 Juli geschreven. Zie Be Tijd 15 Jan. 1895 en Noordbrantsrh Dagblad 15 Jan. 1895.
3) Papieren Cramer, Lib. rat. VI, bl. 11—12.
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Geen enkele andere quaestie werd er aangeroerd. Niets gaf toen
aanleiding om nogmaals bijeen te komen.
Eerst toen in herfst van 1848 de eerste verkiezingen naderden en
voor dat doel een vergadering werd belegd te Leiden op den 29.
Ocfober 1848, vormde men een vereeniging onder den naam van
Comité. Terstond werd VAN ROMUNDE tot voorloopig president en Dr.
CRAMER tot voorloopig secretaris gekozen.

Veel heeft dit Comité voor de Katholieke zaak gewerkt. Wij noe
men hier alleen de verkiezingen van 1848; de bemoeiingen ter vesti
ging eener Katholieke associatie; eener algemeene kiesvereeniging voor
de katholieken van Nederland, de werkzaamheden in zake het lager
onderwijs; de oprichting van een Franseh dagblad in Den Haag; de
voorbereiding van verschillende adressen enz. Eenige dezer onderne
mingen worden later behandeld. Alleen op de eerste bemoeiing van
het Comité, namelijk de poging ter vestiging eener Katholieke asso
ciatie kan hier worden gewezen.
Bij
aan.

de

reeds

Ofschoon

J.

genoemden
A. SMITS

sloten
niet

zich

bij

de

weldra

nog

anderen

eerste, en ook later

niet bij alle vergaderingen tegenwoordig kon zijn, was hij toch met
CRAMER de ziel der

beweging. Wat later traden toe Mr. H. VAN

BERKEL , Jhr. G. E. G. C. DOMMER VAN POI.DERSVELDT , Graaf F. DUCHASTEL ')) Mr.

A. Z. HANLO en Jhr. J. A. C. A. VAN NISPEN TOT

SEVENAAR. Ook

NOI.ET uit Schiedam, A

HAFKENSCHEID en notaris

ZUUR uit Amsterdam werden in den zomer van 1848 door J. A. SMITS

genoemd.
') Zooals beneden zal blijken, was graaf F. Duchastel, niet te ver
warren met zijn broeder, den lateren gezant bij Pius IX, een der eerste mede
werkers aan het herstel der hierarchie. Gesproten uit een oud, adellijk
geslacht, diende hij als officier in het leger der Veresnigde Nederlanden en
vestigde zich later te 's Gravenhage, waar hij een groot aandeel had in den
emancipatie-arbeid der katholieken. Na het herstel der hierarchie woonde hij te
Ixelles bij Brussel. Ter verklaring hoe graaf Duchastel, tijdens zijn verblijf
te 's-Gravenhage, vaak aan het hof verkeerde en aldus tot hoogen invloed
kwam, kan dienen, dat zijn vrouw en schoonzuster, twee Friesche dames, in
vriendschap leefden met koningin Sophie.
Duchastel was een vurig katholiek en een machtige persoonlijkheid en
zou zonder twijfel de aanvoerder der katholieken zijn geworden, indien hij
onze taal ware meester geweest.
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Deze werkte met Dr. CRAMER en gesteund door president VAN
VREE

aan de

naaste

voorbereiding der

kath. associatie.

Reeds

den 5. Juli schreef hij aan J. B VAN SON te's-Hertogenbosch, deelde
hem zijn plannen mee en vroeg zijn gevoelen. VAN SON toonde, zoo
als voor al het goede, ook voor de associatie de levendigste belang
stelling en gaf een zeer bemoedigend antwoord •).
Aansluiten kon echter VAN SON zich niet, omdat hij reeds aan
anderen zijn woord had gegeven. In 1847 toch was het begin eener
associatie ontstaan, waarvan VAN SONSBEEK de statuten had ont
worpen.

Mr. CHARLES VAN DER HORST, secretaris-generaal van het

departement van eeredienst, was mede-oprichter

Deze vroeg zijn

vriend VAN SON om toetreding. Terstond was de oud-minister bereid.
Hij begreep de noodzakelijkheid der zelfweer tegenover een legio
protestantsche genootschappen en gaf verlof, hem «desverkiezende
openbaar als lid van dat comité te beschouwen". De leus moest zijn
verdediging der katholieke rechten en rechtmatige belangen. Aan
politiek wenschte hij vreemd te blijven.

De statuten van VAN SONS

BEEK kwamen hem «zeer doelmatig en der overweging hoogst waardig '

voor. Hij raadde VAN PER HORST ze ter lezing te geven aan de vrien
den, om daarna een conferentie te houden 2).
In Juli 4848 was dit comité echter zoo goed als vernietigd. De
werkzaamheden worden geschorst »door omstandigheden, schrijft den
0 dier maand VAN SON aan SMITS, welke die naar mijn begrip, juist

hadden moeten accelereeren, en mijne aansluiting daaraan maakt,
dat ik met betrekking tot uw vereerend voorstel niet in mijn geheel
ben: immers niet, vóór dat ik zekerheid heb, dat dit opgeheven zij,
waaromtrent ik behoor te informeeren. Dit moet echter, indien mij
eene oordeelvelling vergund is, UËerw. en Uwe vrienden niet be
letten voort te gaan en geen enkele minuut ophouden

Hetzelide

doel zal noodwendig de twee ondernemingen in één doen loopen
en mijns dunkens het voordeel opleveren, dat te spoediger eene

') ArchieJ van het Bisdom 's-Bosch, Papieren van Son, Corresp. 1848, 5 Juli.
2) Bossche Legenden en Verhalen, bijeenverzameld door F. M< A. Arnolds;
's Hertogenbosch 1890, IV, bl. '254.
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associatie tot stand komt. Dit laatste is van het uiterste belang. Ik
betreur het onbewimpeld, dat de katholieken onder dat opzicht zoo
traag zijn en zoo verre bij hun bestrijders achter staan: het getal der
protestantsche associatiën is legio, terwijl wij er nog niet één tellen,
wat onwillekeurig denken doet aan het: filii hujus secui — quam
filii lucis

—

»En toch op dit oogenblik, nu een ons vijandig verslag der Tweede
Kamer wordt tegemoet gezien, kan alléén een forsche demonstratie
ons redden, zonder welke het ministerie onder doet.

En hoe die

demonstratie bewerkstelligd, zonder een associatie ?" ').
Intusschen besteedde Dr. CRAMER zijn vrijen tijd aan een Ontwerp
van Wet voor de Katholieke Associatie. Niemand steunde hem in dien
arbeid meer dan President VAN VREE. Met ware toewijding studeerde
deze het ontwerp en maakte daarop met de meest vriendschappelijke
gemoedelijkheid zijn bemerkingen 2),

In de vergaderingen van het

comité, gehouden den 29. December 1848 in het logement De Zon te
Leiden, den 10. Februari 1849 ten huize van Mr. VAN ROMUNDE te
Amsterdam, den 1. Maart 1849 ten huize van graaf DUCHASTEL in
Den Haag en den 15. Maart 1849 te Leiden werd het Ontwerp van wet
definitief gewijzigd en aangenomen 3).
Natuurlijk rr.oest het comité er allereerst op bedacht zijn, aanslui
ting te zoeken.

Reeds den 23. December, toen men ten huize van

Dr. VAN BREE te Leiden vergaderde, werd dit een onderwerp der
onderhandeling.

Men wil zich voornamelijk tot die Heeren wenden,

»bij welken, naar 't gebleken is, vroeger het plan heeft bestaan,
zich

aan

het

hoofd

te

plaatsen

eener

door

hen ontworpene

katholieke associatie. Dientengevolge wordt besloten, dat door den
Eerw. Heer SMITS de Heer VAN SON en door den Heer MEYLINK de
Heer H. VAN BERKEL zal aangezocht worden deel te nemen aan de
werkzaamheden van dit Comité. Aan de Heeren VAN HUGENPOTH en
• VAN DER HORST wordt bepaald dit aanzoek niet te richten."4)

') T. a. p. bl. 258.
2)

Zie eenige bemerkingen in Bijlage I.

3)

Zie het aangenomen ontwerp in Bijlage II.

4)

Papieren Cramer, Notulen der vergadering.
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Na dit aanzoek van MEYLINK sloot de oud-burgemeester H. VAN
BERKEL zich terstond aan. Op Kerstmis 1848 voldeed SMITS aan den

last hem door het Comité gegeven, en schreef aan VAN SON. Aller
belangrijkst is zoowel de aanvraag van SMITS als het antwoord van
VAN SON, vooral echter het laatste, ofschoon ook de eerste een zeer

gewichtige mededeeling doet aangaande de werkzaamheid van Mgr.
VAN BOMMEL in ons land.
»Ik neem de vrijheid, aldus SMITS , UE.Gestrenge andermaal te
schrijven over de zaak der katholieke associatie, die u blijkens uw
beleefd en bemoedigend antwoord, 't geen mij eenige maanden geleden
van U is geworden, zeer ter harte gaat. Ik ben UEd. nog dank
schuldig voor de belangstelling daarbij getoond; zij geeft mij vertrouwen,
dat gij dit mijn schrijven met een groote welwillendheid zult gelieven
te ontvangen.
»Toen Mgr. VAN BOMMEL in het land was, vernam ik van anderen
en van hem zeiven, dat hij bezig was met eene katholieke associatie
op het touw te zetten. De kleine vereeniging, waarvan ik de eer neb
lid te zijn, begreep hare werkzaamheden te moeten staken, om een
andere combinatie niet in den weg te staan. Wij hebben gewacht. Maar
toen wij tot vier weken vóór de afgeloopen verkiezingen gekomen,
noch officieel noch officieus iets vernamen over het al of niet slagen
der pogingen door Mgr. van Luik in het werk gesteld, hebben wij
vermeend, dat zij of mislukt waren of gestuit waren op moeilijkheden,
die de associatie nog lang konden achterwege houden. Wij hebben
ons opnieuw vereenigd met het vast besluit, om nu de zaak met
Gods zegen voor goed op te vatten en ze niet meer los te laten . ..
De vereeniging heeft geen andere vaste bepalingen gemaakt, dan
dat zij zich geconstitueerd acht. De grondslagen zijn nog te leggen,
waarop zij zal moeten gebouwd worden. IJw kennis, ondervindingen
doorzicht zou haar daarin zeer te stade komen, gelijk uw invloed om
ze later in Noord-Brabant en daarbuiten te verbreiden.
Uwe verbintenissen met andere combinatiën, hoop ik, dat U niet
verder zullen weerhouden. Mijnheer de burgemeester VAN BERKEL,
als hij woord houdt, zal zich bij ons aansluiten. Ik weet evenwel niet
zeker, of hij het niet afhankelijk heeft gemaakt van uwe toetreding.
In alle geval mogt gij toetreden tot de vereeniging, dan ben ik zeker
n.
4
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dat zij onmiddellijk zou besluiten, om al de leden van uw vroegere
combinatie
VAN

tot

HUGENPOTH

het
en

lidmaatschap
VAN

DER

te
HORST

viagen,
alleen

de Heeren baron
uitgezonderd; de

de eerste om zijn laatstelijk gehouden gedrag in de eerste kamer,
de tweede, omdat hij geacht wordt brouillon te zijn. De meerderheid
onzer vereeniging heeft zich bepaaldelijk tegen die twee Ileeien
verklaard.
Als gij zult zijn toegetreden, dan zullen de anderen van zelf vol
den. De twee combinatiën zouden dan zijn vereenigd en zij zouden er
h
te sterker om zijn.
Ik bid U, Mijnheer VAN SON , gelief dit voorstel in ernstige over
weging te nemen. En, moge het uw bijval vinden! Het zou een groote
stap gedaan zijn, om eindelijk tot resultaten te komen.
Aanstaanden Vrijdagmiddag ten één uur zullen wij eene vergade
ring houden te Leiden in het logement De Zon. Ik durf met dit gure
weder UEG. niet uitnoodigen, om haar bij te wonen.

Maar aange

naam zoude het mij zijn Donderdag van U antwoord in Amsterdam
te ontvangen" 1).
Zeker moet SMITS teleurgesteld de hoop hebben opgegeven, toen
hij Donderdags het gevraagde schrijven niet ontving. Toch lag het
niet aan VAN SON, dat hij eerst antwoordde op Vrijdag 29 December.
»Even openhartig, zegt hij, en vertrouwelijk als UEerw. mij de eer
doet onder dagteekening van den 25 dezer te schrijven, geel ik mij
die van de hoofdredenen te melden, welke mij genoopt hebben van
de bedoelde onderneming af te zien en alsnog daarvan terug houden.
Met vroeger mij tot deelneming uit te noodigen, had u natuurlijk
het gewest mijner geboorte en inwoning op het oog, waar mij een
invloed werd aangeschreven, die zoo niet geheel denkbeeldig, ten
minste zeer overdreven was.

Innig hiervan bewust schroomde ik

nogtans niet de verwezenlijking van het plan te beproeven, omdat
eene associatie, welke in mijn schatting het karakter behoorde te
hebben van een Pius-Verein, mij eene waarachtige behoefte toe
scheen.

Al spoedig echter stiet ik op onoverkomelijke zwarigheden,

wier aard ook mijn medestanders gezamenlijk besluiten deed het
i) Archief van het bisdom 's Bosch. Papieren van Son. Corresp. Kerstmis 1848.
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werk (er) aan te geven. Noord-13raband, — hoe parodoxaal het moge
klinken — Noord-Braband bepaaldelijk is niet rijp voor zulk eene
associatie.

Politieke clubs tieren er welig, de zoodanige namelijk,

welke een ieder, zonder onderscheid van kleur, op eene enkele en
loutere staatkundige geloofsbelijdenis opnemen.

Van het nut eener

katholieke associatie heeft men geen besef, en er moeten eerst eenige
jaren van teleurstelling verloopen, eer het iemand, wie hij ook wezen
mag, gelukken kunne er die ingang te doen vinden.

Experto crede

Ruperto... In den stand der gemoederen. — en dit vooral heeft mij
onveranderlijk afgeschrikt — zal hier de onderneming hardnekkig
doorgedreven, uitloopen op eene splitsing der katholieken in zooge
naamde strenge en liberale katholieken, — novissima pejora prioribus,
waarvan God ons land behoede! Want wat moet er van de katho
lieken worden, wanneer zij, de minderheid in het rijk, nog onderling
in twee partijen zich verdeelen?
Er is geene mogenlijkheid om hier meer dan een handvol goede
zielen onder de vaan eener K. Associatie te enregimenteeren, wier
invloed bij gevolg luttel zal zijn: doch gesteld, dat deze pusillus grex
eenig aanzien en gewicht mogt kunnen erlangen, dan rijst het gevaar,
dat liberale katholieken zich aansluiten — want waartoe brengt partij
geest niet ? — aan de protestantsche partij, en de onderneming, in
plaats van het verhoopt heil een onherstelbaar nadeel berokkene, —
een gevaar, dat dezer dagen gebleken is volstrekt niet imaginair te zijn...
Ik houd mij verzekerd, dat deze mijne beschouwingen gedeeld
worden door al onze vooruitziende katholieken, zoo leeken als geeste
lijken, naar welke ik UEerw. veilig durf verwijzen.

Teleurstelling

alléén, zooals ik daar zeide, is in staat om de opgewonden gemoederen
van het belang eener katholieke associatie hier te overtuigen, doch
daartoe is tijd noodig, en UEerw. houde het mij ten goede dat ik,
onder het politiek opzicht niet alléén, maar ook onder het godsdienstig
opzicht tot zoo lang in het dulce et ignoble otium mij begrave" 1).
Onder de vaan eener katholieke associatie, zooals VAN SON zeide,
ztch te enregimenteeren, met open vizier te moeten strijden zou ook
in den schoot van het comité verdeeldheid brengen. Telkens toch
') Papieren Crainer, katholieke associatie.
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werd de eindstemmiug aangaande de katholieke associatie verschoven
van 15 Maart 1849 op 20 April, van 20 April op 14 October, toen
men alweer besloot, de beslissing tot later te verdagen, »als wanneer
de omstandigheden aan de behandeling van dit onderwerp eene meer
dere opportuniteit zullen gegeven hebben" ')
Steeds wordt het duidelijker, dat een goed aantal leden van het
comité moeilijkhedeu vreesden. Met groote krachtsinspanning werd
nu den 21. April 1850 in De Geleerde Man besloten, »dat de associatie
van hare vestiging openlijk kennis zal geven, zoodra eenigerlei gewich
tige omstandigheid zich zal voordoen'' 2). Die fiere stemming duurde
niet lang. Want den 5. Mei te Haarlem vergaderd was de meerderheid
van oordeel, »dat de stolïelijke belangen der geloofsgenooten aan
groote gevaren zouden blootgesteld worden, door het ter kennis bi engen aan het publiek van het bestaan eener associatie" en stevens dat
dit eene hoogst ongunstige terugwerking zou kunnen veroorzaken
zelfs bij de overigens niet kwalijk gestemde protestantsche landgenooten. Zulke halfheid verfoeide de moedige minderheid en hand
haafde de stelling, dat geheimhouding ten aanzien van het bestaan
eener katholieke associatie niet mogelijk was; dat zoodanige geheim
houding daarenboven volkomen in strijd zou zijn met de antecedenten
der katholieken, die nimmer hadden opgehouden de geheime genoot
schappen der tegenpartij nadrukkelijk te veroordeelen; dat verder
zoodanige geheimhouding van hetgeen onmogelijk geheim kon blijven de
katholieken èn bij de regeering èn bij het gansehe land onder de ver
denking zou brengen van iets op het oog te hebben, wat het licht niet kon
verdragen; dat eindelijk een zoodanige geheimhouding te nadrukkelijker
af te keuren was, daar het Comité over gelden door derden geschonken
te beschikken zou hebben, zonder van de ontvangst en aanwending
dezer gelden eenige verantwoording te willen geven3).
Een verzoening tusschen die beide zienswijzen was niet mogelijk.
De meerderheid zette door, dat de openbaarmaking voorshands zou
worden uitgesteld en daarmee natuurlijk het in werking stellen eener
katholieke associatie.
i) Panieren Cramer. Notulen der vergadering van 14 Oct. 1849.
») T. a. p. Notulen van de vergadering van '21 April 1850.
3) T. a. p. Notulen van 5 Mei 1850.
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Deze teleurstelling had President VAN V R E E reeds een half jaar
tevoren met wonderbare juistheid geteekend. »Gij meent, dat wij
zelfstandig zijn, amice, aldus VAN VREE den 13. üctober 1819 aan
Dr. CRAMER, ik ben zeer ver van die meening te deelen. 1°. Den
onzen is het nog niet tot klaar bewustzijn gekomen wat zij moeten
willen. 2°. Onder de onzen is geen eenheid, en al was er geen andere
oorzaak dan het sub 1". gezegde, dan kan zij er niet zijn. 3°. Bij de
onzen is geen schijn van organisatie en — helaas! — weinig geest
van opoffering. Het eenige wat onder ons nog zoo wat georganiseerd
is, is de geestelijkheid, en mede daarom is er thans voor de katho
lieke zaak niets algemeens uit te voeren zonder dat de geestelijkheid
zich voorop plaatst. En ach, wat is dan toch die organisatie der
geestelijkheid nog! — Reken niet te veel op die in alle steden en
grootere gemeenten zich bevindende lieden, die zoo bereid zijn om...
om... geloof me dat weten ze u niet te zeggen. Algemeenheden, ja!
maar die den spijker op den kop slaat, rara avis. Dat mag ons
echter niet ontmoedigen, maar het moet ons voorzichtig maken en
ons in ons werken leiden. — De associatie moet een uiterlijk teeken van
leven geven, een manifest publiceeren. Dat was sedert lang mijn
wensch, mits dat het manifest zeer bezadigd zij en dat de associatie
de gansche toekomst niet in het keurslijf van 'alrijke wetsartikelen
poge te sluiten. Eenige afdoende beginselen moeten gesteld, enz. enz.,
daar is vroeger genoeg over geschreven en gesproken. — Een comité,
zeer goed; maar lieden, quarum cor unum et anima una; lieden, geheel
vrij van bijoogmerken; lieden, bij 't algemeen gezien en bekend als
in merg en been katholiek en zoodanig verder, dat zij het vertrouwen
der geestelijkheid hebben of zeer zeker winnen zullen. Op andere
hoedanigheden behoef ik u niet opmerkzaam te maken" ').
Niet minder betreurt het prof. VAN K I N T S , dat de zaken der
associatie niet vorderen. »De zaken blijven overal, overal even duister,
schrijft hij aan Dr. CRAMER. Nergens licht, zou ik schier zeggen, dan
in de Pius-Vereine. En nog heeft het u niet mogen gelukken een
katholieke associatie tot stand te krijgen in weerwil van uwen ijver,
van uw devouement en van de verloocheningen, die ge u zeiven liet
') Pajrieren Cramer, lib. rat. VI, A. bl. 41.
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welgevallen! C'est bien triste. — Van den eenen kant is de zaak
onverklaarbaar, aan den anderen kant zoo klaar als water en glas" ').
Onnoodig te vragen wat VAN KINTS hier met »klaar als water
en glas" bedoelde. Men vreesde, zooals BROERE zeide, «genoteerd te
worden"; het was van de katholieken »te veel gevergd". Men werkte
gaarne, voor offers schrikte men niet terug, mits men niet «genoteerd"
werd. Niet aan de wakkere mannen van het comité moet die be
schroomdheid worden geweten, maar aan de tijdsomstandigheden.
Het comité, waarin VAN ROMUNDE, DUCIIASTEL en F. LURASCO
achtereenvolgens als president, Dr. CRAMER als secretaris fungeerden,
heeft tot de laatste vergadering van 9 Mei 1852 veel, zeer veel gewerkt
en de dankbaarheid der Nederlandsche Katholieken overvloedig ver
diend. Deze «areopaag van uitmuntende, ijverige en aanzienlijke
mannen" zooals DUCHASTEL het comité noemde, arbeidde, ofschoon
meestal verscholen achter de redactie van De Tijd, krachtig mede
aan de bevordering onzer emancipatie. Niet enkel gezamenlijk, maar
ook individueel en nog voordat er een comité werd genoemd, streden
zij dapper voor de rechten en vrijheden der katholieken, ofschoon
de grootste werkkracht bijzonder bij de onvervaarde en fiere minder
heid van het comité werd gevonden.
') Papieren Cramer, katholieke associatie.

H O O F D S T U K III.

AFTREDEN VAN MINISTER VAN MAANEN. MR. F. A VAN HALL. WETBOEK
VAN STRAFRECHT EN PLACET IN 1842—1843. HET DEPARTEMENT VAN
R. K. EEREDIENST. MR. J. B. VAN SON MINISTER VAN EEREDIENST. HIJ
WEERT HET PLACET UIT HET ONTWERP VAN HET WETBOEK VAN STRAF
RECHT IN 1846 — 1847. ZIJN BRIEF AAN WILLEM II. VAN SON SLAAGT
IN ZIJN POGING, JANUARI 1847. VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT IN DEN
MINISTERRAAD. HET ONTWERP IN DE SECTiëN. WILLEM II IN DEN
KABINETSRAAD. BRIEF VAN VAN SON AAN VAN HALL. GOEDKEURING
EN VERZET IN DEN LANDE. ARTIKEL 25 EN 34 VAN DEN TWEEDEN TITEL
VAN HET TWEEDE BOEK. VAN SON BEMOEDIGT DE R. K. LEDEN. J. ASMITS. BERAADSLAGING IN DE He KAMER. OORDEEL VAN VAN SON.
HET PLACET OPNIEUW AAN DE ORDE, VERZOEKSCHRIFT DER KERK
VOOGDEN. MUTSAERS EN LIGHTENVELT. MGR. J. ZWIJSEN INTERNUNTIUS
EN VICE-SUPERIOR AD INTERIM.

Het katholieke Nederland herademde, toen Minister C. F. VAN
MAANEN eindelijk den 1. April 1842 aftrad. Al was men wellicht ook

zijn antikatholiek optreden gedurende het bestaan van het vereenigde
Koninkrijk

vergeten, men haatte zijn regeeringsstelsel, dat zoozeer

met de constitutioneele beginselen streed. ') Daarom ook stonden de
katholieken in hun vreugde niet alleen. »Omdat wij het stelsel van
la résistance, gelijk het in den heer VAN MAANEN uitgedrukt was,
afkeuren, verheugen wij ons over zijn val," schreef De Tijthjenoot. 2)
') Kath. Nederl. Stemmen, Jaargang 1842, bl. 108.
2) Jaargang 1842, bl. 163. Vgl. De Bosch Kemper, Gesch. van Nederland
na 1830, IV. Letterk. Aant. bl. 60—63. De Ev. Kerkbode van 15 April 1842
ergerde zich over het gejuich, dat bij de dimissie van Van Maanen werd
aangeheven.
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Opvolger in het departement van Justitie was de Amsterdamsche
advocaat Mr. F. A. VAN HALL, die als medewerker aan het staat
kundig weekblad

De Noordstar liberale beginselen beleed ') en als

bekwaam rechtskundige een goeden naam genoot. Men roemde zijn
helder verstand, zijn geestkracht en vastberadenheid Anderen waren
van meening, dat hij alleen dan zich krachtig, bijna overmoedig
toonde

wanneer het de uitvoering gold, daarentegen de inwendige

kracht miste, die een juist inzicht in tijdsbehoeften schenkt. 2) Wat
daarvan zij, nog vaak genoeg zullen wij VAN' HALL aan het werk zien,
om ons een oordeel over hem te vormen. In 1791 geboren stond hij
bij de aanvaarding der portefeuille in de kracht van zijn leven.
Wat het strafwetboek betrof, trad VAN HALL in de erfenis van
minister VAN MAANEN. 3) Reeds was het eerste boek aangenomen en
in de troonrede van October 1841 het nog ontbrekende gedeelte aan
gekondigd. Echter werden de zittingen Juli 1842 gesloten zonder dat
de voordracht was gedaan. Eenigen tijd later bood VAN HALL het
tweede

boek

van

het

wetboek

van strafrecht aan; het derde

ontbrak nog.
Het tweede boek was dan ook meer dan voldoende, om het katho
lieke Nederland in angstige beweging te brengen. Het bevatte immers
een afzonderlijken titel met het opschrift: Van misdaden en wan
bedrijven begaan door de bedienaren van den godsdienst in of ter
gelegenheid van de uitvoering hunner bediening.
Vooral artikel 4 en 5 koinen hier in aanmerking, omdat ze het
zoogenaamde Placet bevatten en
geestelijkheid waren gericht.
Art. 4.

uitsluitend tegen de katholieke

Bedienaren van de godsdienst, die zonder voorafgaand

verlof der regeering zullen hebben afgekondigd, verspreid of in druk
uitgegeven eenige bullen, brieven, rescripten, besluiten, mandementen,
expeditiën of andere akten, onder welken naam of welken vorm ook
vervat, van eenige buitenlandsche geestelijke overheid, zullen gestraft
worpen met correctionnele gevangenisstraf van niet minder dan een

') Zie De Gids, 1896, D. IV, hl. 397, v. Mr. F. A van Hall als minister.
De Bosch Kemper, t. a. p. IV, Letterk. aant. bl. 77.
3) Rijksarchief Den Haag, Papieren van Maanen, n°. 223 en 224.

2)
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en niet langer dan vijf jaren en met eene geldboete van ten minste
honderd en ten hoogste duizend gulden, te zamen ot afzonderlijk.
Art. 5.

Al de bestaande exemplaren der stukken, van welke ...

gehandeld wordt, zullen bovendien in beslag genomen, en zal de
vernietiging daarvan bij het vonnis van veroordeeling bevolen worden.
Nauwelijks was de bedoeling dezer artikelen bekend geworden,
of de katholieke bladen
daartegen

op.

en tijdschriften2) kwamen met kracht

Niet alleen hield

men staande, dat de grondwet,

maar tevens dat het wezen zelf der R. K. Kerk door de regeering
werd aangerand.

Men beriep zich hierbij op den bekenden pro-

testantschen rechtsgeleerde N. OUVIER 3): In de R. K. Kerk, zegt hij,
is de Paus het zichtbaar opperhoofd; als zoodanig heeft hij de hoogste
macht, niet slechts van toezicht en bestuur, maar ook van wetgeving.
De macht der Kerk is in den Paus geconcentreerd; in dezen vindt
zij haar eenheid... In kerkelijke aangelegenheden kan de Paus al
die schikkingen maken, welke hij oordeelt, dat het heil der Kerk
vereischt."
Hoe kan men nu, zoo vroeg VAN VREE , zonder de Kerk in haar
wezen aan te tasten, een macht oprichten, »die alle mededeeling van
de beschikkingen des Pausen aan de leden der Kerk verhinderen
kan?

Die den Paus van zijn wetgevende macht, immers wat haar

elfect betreft, berooven kan ?

Hoe kan men dat willen in een land,

welks grondwet verklaart: De godsdienstige begrippen zijn vrij, de
gezindheden zullen beschermd worden"?

De inrichting der Kerk

behoort tot hare leer, aldus besloot hij, zoodat »men inderdaad hare
leer aantast, wanneer men haar van den Paus scheidt, dat men haar
vernietigt, wanneer men haar middenpunt wegneemt"
Het spreekt van zelf, dat men de katholieke kamerleden luide
toeriep, niet

voor die onrechtvaardige en goddelooze wet te mogen

stemmen; en is het wonder, dat het Journal du Limbourg 5) en de
') Journal du Limbourg, 13 Nov. 1842; De Noord-Brabander 17 Nov. vv.;
Cath. Nederl. Stemmen 26 Nov. vv.
2)

De hathohek, 1842, D. II, bl. 235, 292 en 353. De Godsdienstvriend,
1842, D.
a) Themis, III Jg. n°. 1.
4) De Katholiek 1842, II D. bl. 353 vv.
5) 13 Nov. 1842.
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Catholijke Nederlanclsche Stemmen ') met een algemeen petitionne
ment aan de Kamer of aan den Koning dreigden ? »Uw souverein zal
u geen gerechtigheid weigeren", voegde men vertrouwvol er aan toe.
Met macht van adressen werd de regeering bestormd.
Natuurlijk waren het de protestantsche bladen met de klachten
der katholieken niet eens en trachtten te bewijzen, dat er ten aan
zien der gewraakte artikelen zells geen sprake kon zijn van schen
ding der grondwet 2). Hierin hadden zij, naar het schijnt, het
gezag van THORBECKE aan hunne zijde, die in zijn Aanteekening
op de Grondwet bij art. 194 schreef: »Het (toezicht) treft in de
eerste plaats de reglementen of wetgevende voorschriften, welke het
kerkgenootschap krachtens zijn autonomie vaststelt. Zij worden aan
het oordeel der kroon voorgelegd, ten einde zij de gansche inrichting
doorzie, en de uitvoering van 't geen met de wettige staatsorde
strijdig mocht zijn verbiede" 3). Heeft Thorbecke met deze woorden
het placet bedoeld, dan is hij daarna door studie en ondervinding
zeker bekeerd, omdat bij de herziening in 1848 door een artikel der
grondwet zelve het placet werd uitgesloten. En terecht, een grondwet
toch, die aan de regeering toestaat, zich onmiddellijk in kerkelijke
zaken te mengen, is onrechtvaardig en een bron van nimmer eindi
gende twisten.
Toch toonden zich lang niet alle protestanten met het ontwerp
van het wetboek van strafrecht tevreden. De predikant der Utrechtsche
afgescheidenen, H. P. SCHOLTE, keurde niet enkel de artikelen in een
adres hooglijk af, maar zond zelfs een nieuwe redactie van den
vierden en tienden titel van het tweede boek met een memorie van
toelichting in 4). Grooteren invloed, dan dat het ter griffie werd
gedeponeerd, oefende dat werk van H. P. SCHOLTE niet. Reeds
vroeger echter was door de regeering het hatelijke van art. 4 inge
zien en een wijziging voorgesteld 5).
') 26 Nov. 1842.
Arnh. Courant van 19 Nov. 1842; De Evang. Kerkbode, 16 en 23 Dec. 1842.
3) Tweede Uitgave, II, bl. 230.
4) Het strafrecht in verband beschouwd met de vrijheid van geweten en gods
dienst. Amsterdam bij Hoogkamer en Comp.
5) Vgl. ook de redeneeringen van de Cath. Nederl. Stemmen, 1843, bl. 5,
9, 17, 25, 33.
2)
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Dat men

die

wijzigingen volstrekt onvoldoende achtte, bleek

duidelijk, toen in Mei 1843 het verslag der centrale sectie over het
ontwerp van het wetboek van strafrecht bekend werd. Nieuwe pro
testen werden aangeteekend '). Vooral nu uit gemeld verslag bleek,
dat de meerderheid der kamer zich voor het ontwerp zou verklaren,
werden ook de Apostolische vicarissen voor de toekomst bezorgd.
»Het schijnt, aldus schrijft VAN HOOYDONK den 16. Mei aan DEN
DUBBELDEN, dat de zaak van het placet niet best staat, als het waar is

wat in de Noord-Brabander is gemeld. Wij zullen moeten beraadsla
gen,-wat wij in dat geval moeten doen, om het kwaad te voorkomen. Ik
ben verwonderd, dat onze Edelmogende Heeren niets aan mij laten
weten; en dit doet mij nog hopen, dat het zoo erg niet zal zijn en
dat de Koning, als het er op aankomt, zijn woord zal houden" 2;.
Nog was in den herfst de angst niet geweken en men begon zelfs
aan het petitionneeren der geestelijkheid te denken. «Zeer wenschelijk"
komt mij dit voor, schreef VAN HOOYDONK opnieuw, »omdat men ziet
dat onze reclames niet worden in acht genomen en allengskens meer
en meer wordt ingepalmd door het gouvernement" 3).
Gelukkig was het voor de katholieken, dat het bij een verslag der
centrale afdeeling bleef en hèt ontwerp niet tot wet werd verheven;
troostvol tevens in de benarde tijden der Nederlandsche missie.
Reeds vroeger toch is het verhaald, wat een teleurstelling men
aangaande de inrichting der bisdommen ondervond; hoe de uitvoering
van het concordaat, waarvoor de internuntius CAPACCINI naar Neder
land was ontboden, op onoverkomelijke hinderpalen stuitte. Durfde
WILLEM

II zich in 1841 tegen den hartstochtelijk uitgesproken wil

van het grootste deel der natie niet te verzetten, Paus GREGORIUS XVI
kon niet eischen, dat de welgezinde Koning een overmachtige partij
tegen zich innam. Limburg en Brabant ontvingen Apostolische vica
rissen met bisschoppelijke wijding; maar in de Noordelijke provinciën
bleef alles op den ouden voet.
Met een beklemd gemoed legde de Hollandsche missie zich bij die
') Zie Journal dn L/m/iourg van 17 Mei; Ccitli. Kederl. Stemmen van '21 Mei;
Noord-Brabander passim.
2)
3)

Arch. van het bisdom 's Bosch, correspondentie 1831—1851, 16 Mei 1843.
T. a. p. 10 Sept. 1843.
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hooge beslissing neer. Verscherpt werd nog de toestand door den steeds
toenemenden afkeer tegen het departement voor de zaken van R. K.
eeredienst, dat zich al te zeer mengde in kerkelijke zaken. Een voort
durende kwelling was de bemoeizucht der overigens goed katholieke
ambtenaren, die, zooals de minister van eeredienst J. B. VAN SON
later zelf bekende, de kerkelijke zaken beheerden »comme une branche
d'administration publique" ').
De aartspriesters vonden dan ook hun juk ondraaglijk. Wel moet
Amplissimus VERMEULEN groote walging hebben gevoeld, toen hij aan
Vicaris DEN DUNBELDEN schreef: »Onze missie, wat moet daarvan
worden? De omstandigheden zijn alles behalve gunstig en onze toestand
als aartspriester is niet om te dragen. Als ik salva obedientia kan,
neem ik de vlucht, en onder mijne confraters wordt er ook zoo over
gedacht. Denk bid ik U in uwe gebeden en offeranden aan dit belang
rijke gedeelte der katholiciteit" 2).
Onbillijk was de ontevredenheid der aartspriesters geenszins. De
feiten, die hun weerzin over het gedrag van het departement verkla
ren, liggen voor het grijpen. Op al de grieven, tijdens het verblijf van
CAPACCINI hier te lande ingebracht, komen we niet terug, en beper
ken ons alleen tot het jaar 1843.
In Augustus van dat jaar moesten de katholieken de grievende
teleurstelling ondervinden, dat aan Mgr. M. J. NIEUWINDT. apostolisch
vicaris van Curacao, werd beduid, zich niet te laten wijden te Amster
dam. Hij begaf zich daarop naar Warmond en werd er den 24.
Augustus geconsacreerd. Wrevel en verbittering bij de katholieken,
vooral te Amsterdam, was het gevolg. »Dit verbod, zoo schreef men
uit de hoofdstad aan het Journal de Bruxelles, komt van Z. E. den
minister van eeredienst zelf en strookt volstrekt niet met de deugd
en de vroomheid van dien hoogen ambtenaar" 3 ). Ofschoon LE SAGE
TEN BROEK dit schrijven onvoorzichtig noemde, was hij toch zelf een
der hevigste bestrijders van het departement 4).
') Arch. van het bisdom 's Bosch, Corresp. 1831 — 1851, 5 Febr. 1845.
2) T. a. p. Corresp. 1831—1851, omstreeks 10 April 1842.
3) Anderen verhaalden, dat de Koning om onrust te vermijden, een wenk
had gegeven.
4) Cath. Nederl. Stemmen, 7 Oct. 1843.
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Zeer weinig stoorde zich de directie van eeredienst aan die klach
ten en gaf terstond daarop aan het algemeen misnoegen nieuw voedsel.
Een gunstig teeken was het voor den bloei der Nederlandsche
Kerk, dat de seminariën van Warmond en Culemborg sedert lang
reeds geen voldoende ruimte meer boden. DE PELICHY zag dit gedijen
met vreugde. Maar hoogst ontevreden, dat men de vergrooting der
gebouwen begonnen was zonder zijn verlof, wees hij den 19. Juni
1843 de aartspriesters op het

Koninklijk besluit van 16. Augustus

1824, waarin volgens hem werd verboden, de kerkelijke gebouwen op

eigen gezag te wijzigen. Terstond dienden de aai tspriesters hun be
klag in bij den vice-superior FERRIERI die in 1841 Mgr. CAPACCINI
was opgevolgd. Deze verklaarde daarop aan DE PELICHY, dat genoemd
besluit hoegenaamd geen betrekking had op de seminariën, maar
alleen op de kerkbesturen en kerkelijke administratie. Hiermee was
de directeur van eeredienst niet voldaan. Den 11. Juli verdedigde nu
FERRIERI het goed recht der aartspriesters opnieuw; maar het hielp

niets, dat hij DE PELICHY overwon. Want den 7. September zond hem
deze een splinternieuw koninklijk besluit van 28 Augustus, dat het
decreet van 16. Augustus 1824 op de seminariën uitstrekte ').
Men begrijpt de verontwaardiging van FERRIERI. Terstond vroeg
hij bij den directeur audientie, en verweet hem zijn caesaropapistische
inmenging in kerkelijke zaken. DE PELICHY verontschuldigde zich en
wierp alle schuld op den Koning 2). Zoo weinig geloof evenwel sloeg
FERRIERI aan die uitvlucht, dat hij Mgr. PAREDIS, die op zijne beurt

met het departement in oneenigheid geraakte, aanraadde, zich regel
recht tot den koning te wenden.

»Ga naar Den Haag, onderhandel

onmiddelijk met den Koning, die het gevoelen dei directie niet deelt.
Aldus zal men de bureaucratie van dat departement in bedwang
houden" 3).
Ter verontschuldiging van DE PELICHY, overigens een voorbeeldig
katholiek, dient men te weten, dat hij niet was opgewassen tegen de
') Zie het besluit in Handhoekje voor de zaken van R. K. eeredienst, 1853,
bl. 284 vv. In De Katholiek, 1813, D. IV, bl. 293 vv, werd het »uit een
rechtskundig oogpunt" weerlegd.
2) Archiif van het bisdom Roermond. De seminariis.
3) Archief van het bisdom Roermond. Concordaat.
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bureaucratische eischen zijner ambtenaren *).

DE PELICHY overleed

den 24. Nov. 1844.
Reeds daags daarop werd Mr. JOANNES BAVTISTA VAN SON ter
audientie geroepen, den 16. December daaropvolgende ad interim en
den 16. Aug. 1845 voorgoed met de portefeuille van eeredienst belast.
Bij den naam van zulk een man is een korte lofspraak gebiedende
eisch.
VAN SON werd geboren

te 's Hertogenbosch den 8. Juni 1804,

studeerde op het instituut Borg bij Munster in Westphalen en aan
de latijnsche school van Den Bosch, waarna hij den 17. Aug. 1823
te Luik zijn rechtskundige studiën begon. Na den 20. Nov. 1827 te
zijn gepromoveerd tot doctor in de beide rechten, vestigde hij zich
als advocaat in zijn vaderstad. Daar schitterde zijn talent zóózeer,
dat hij in 1840 tot buitengewoon lid der tweede kamer werd gekozen.
In deze dubbele kamer, bijeengeroepen tot wijziging der grondwet,
won VAN SON het vertrouwen des Konings, dat hij tot aan diens dood
mocht genieten. Wel was hij dat hooge vertrouwen waardig 2).
»Ik heb den nieuwen minister," zoo schreef Mgr. DEN DUBBELDEN
na diens benoeming, »van zijn jeugd af gekend en om zijn uitmuntende
geestesgaven bemind. Diepe rechtskennis en stipte plichtsbetrachting
gaan bij hem hand aan hand. Werd hij geroemd als een rechtvaardig,
vroom en godsdienstig advocaat, als staatkundige door alle weldenkenden om strijd geprezen, de geestelijkheid onzer provincie vooral
betreurt thans de afwezigheid van haar vriend. VAN SON is geleerd.
In het profaan recht doorkneed, heeft hij canonisten en godgeleerden,
en zoo ik mij niet vergis, de gansche theologie van den H. ALPHONSUS
grondig gestudeerd. Zelden ging hij uit en besteedde den tijd aller
nuttigst. Zijn noodzakelijke uitspanning vond hij bij zijn Eerw. oom,

') Arrh. van het bisdom 's Bosch Corresp. 1831—1851. Ferrieri aan den
Dubbelden 24 Dec. 1844.
»Sperandum esset quod bonus, integer et pius quidam homo tanquam
secratarius eligeretur: tune imminuta vel certe minus damnosa erit istius vel
aliorum infiuentia, quam, uti experientia edoceor, defunctus baro pati et subire
cogebatur.
2) Vgl. Ter nagedachtenis van Mr. J. B. van Son, gest. 6 Nov. 1875. 's Her
togenbosch. 1876.
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of in het seminarie bij zijn neef, professor BIJVOET , in ons paleis, of
eindelijk bij Bossche geestelijken of religieusen. Dagelijks woonde hij
de H. Mis en andere godsdienstoefeningen bij en ging, tot aller stich
ting, vaak tot de heilige sacramenten. In één woord, VAN SON is een man
van geloof, van voorbeeldige godsvrucht en buitengewone bekwaamheid.
»Zulk een minister belooft zeer veel voor de toekomst. En toch
is mijn verwachting, sedert ik gisteren een onderhoud met hem had, nog
hooger gestegen. Want met betraande oogen betuigde mij de god
vruchtige, nauwgezette man zijn vreeze voor den zwaren last, dien
hij tevergeefs had getracht te ontkomen en ook nu nog, zoo mogelijk,
zou afschudden. Ten zeerste verfoeit hij de zucht van sommigen, om
zich gezag aan te matigen in kerkelijke zaken. Het staat bij hem vast,
aan God meer dan aan de menschen te gehoorzamen. Intusschen ont
veinst hij zich de moeilijkheden niet" ').
Dat onder zulk een minister van eeredienst het departement
nauwelijks eenige reden van klachten gaf. is natuurlijk. VAN SON was
op zijn beurt over de geestelijkheid zeer tevreden.
Niet zoo tevreden kon hij zijn over het hem omringende ministerie,
over de hatelijkheid, die de kerk van de Calvinistische partij onder
vond, over de hardnekkigheid, waarmee men bleef vasthouden aan de
invoering van het Placet.
In

het zittingsjaar der staten-generaal 1840 -1847 kwam het

Ontwerp van het wetboek van strafrecht en daarmee het Placet opnieuw
aan de orde. Terstond was VAN SON bij de hand, om de artikelen
uit het ontwerp te doen verdwijnen. Reeds in het rapport, door den
raad van ministers den Koning aangeboden, kwam VAN SON tegen het
Placet in verzet. »Niet de straf tegen de afkondiging van oproerige,
of op het staatkundige of burgerlijke ingrijpende bullen of breven,
grieft de Roomsch-Katholieken, — neen! Men stelle daarop des oorbaar
achtende, de doodstraf, niemand zal reclameeren!
Maar de preventieve maatregel eener voorafgaande censuur, — die
haar geestelijkheid en die alléén, tot het afkondigen van incendiaire
of oproerschriften, en haar hoofd tot het uitvaardigen van dien in
staat waant, en daarom verhandelingen over dogma en kerktucht aan
') Arch. van het bisdom 's Bosch. Corresp. 1831—1851.
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de kennisneming van het burgelijk gezag en wel aan diens vooraf
gaande beoordeeling onderwerpt, — wat zonder schennis der gods
dienstvrijheid niet kan — daarin is de grief gelegen" i).
In den herfst

1846 richtte VAN SON een schrijven aan WILLEM

II. Hij iioemt zich Zijner «Majesteits getrouwe onderdaan, gehoorzame
en geheel toegewijde dienaar" en wijst dan op het dreigende Placet,
op de adressen van 1842 en op de gisting destijds ontstaan, op den
onzaligen invloed van «godsdienstigen wrevel", op het feit, dat, niet
tegenstaande deze hatelijke wet, bij »gemis aan bisschoppelijk bestuur
en een werkend Concordaat", de kerk door den Paus onbelemmerd
zal worden bestuurd. Daarna gaat de minister aldus voort:
«Eerbiedigst zij het mij toegelaten op te merken:
a. Dat tot dusverre in dit rijk het placet wettelijk niet bestaat.
b. Dat niets de wenschelijkheid eener zoodanige censuur, die tot
andere tijden en andere omstandigheden behoort, aantoont, en er veel
minder eenige aanleiding tot het in een straf wetboek opnemen van
dien maatregel bestaat.
c. Dat het immers onmogelijk is te bewijzen, dat hier te lande
immer een Pauselijke bulle of breve is afgekondigd geworden, waarbij
de orde of veiligheid van den staat aangerand, of eene excursie op het
staatkundig of burgerlijk gebied gewaagd werd.
d. Dat zelfs Keizer NAPOLEON het placet niet in zijn strafwetboek
opgenomen, en
gesteld heeft.

op diens verwaarloozing nooit eenige poenaliteit

e. Dat wanneer, bij vervolg van tijd, een pauselijke bul of breve
onverhoopt een ander dan een dogmatiek- of disciplinair-kerkelijk
karakter mocht aannemen, — wat in deze dagen wel niet te duch
ten is - de regeering nog altijd bij machte zal wezen daartegen te
voorzien, wanneer ook eerst de occasio legis, of de gelegenheid tot
het ontwerpen eener strafwet op dit stuk, zal geboren zijn.
f. Dat tot zoo lang, de repressieve strafbepaling, door den minister
van Justitie in November 1842 voorgedragen, de veiligheid en orde
van den staat meer dan voldoende waarborgt, en dat, buiten en
0 Bossche legenden en verhalen, bijeenverzameld door F. A. M. Arnolds.
's Hertogenbosch, 1890, IV D. bl. 241.
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behalve de ongrondwettigheid van het Placet of de voorafgaande
censuur, die zelfs ten aanzien der drukpers uitgesloten en onmogelijk
i», de van het Placet onfeilbaar te wachten bezwaren geenszins worden
opgewogen door het ijdele nut, hetwelk deszelfs voorstanders er zich
van voorspiegelen.
»Sire, ik betuig nogmaals en wel allerplechtigst, dat alléén mijne
eerbiedige liefde voor uwe Majesteit, mijn trouw en verknochtheid
aan U. D. zelfs Persoon, mijne belangstelling in de rust en het welzijn
van mijn Vaderland, gepaard met mijne bewustheid, dat de ontworpen
maatregel, het Placet, zonder eenig wezenlijk nut voor den staat en
buiten alle noodzakelijkheid, godsdienstwrevel, ontevredenheid, gisting
wekken, en een werktuig in handen van woelzieken tot aankweeking
van onrust wezen zal, mij de stoutmoedigheid doen nemen, Uwe
Majesteit met dit onderwerp opnieuw te importuneeren, met de nederige
bede, dat die, om de reinheid mijner bedoelingen, bij den besten der
Koningen verhooring vinden moge" ')•
Hoe VAN SON vooral mondeling bij den Koning aandrong en hem
met

zijn

welsprekende zeggingskracht overtuigde, is Gode alleen

bekend. Hij slaagde dan ook naar wensch en half Januari 1847 verdween de tiende titel uit het ontwerp.
Vol vreugde
DUBBELDEN.

berichtte dit VAN SON onverwijld aan Mgr. DEN

»lk haast mij, zoo schrijft hij 17 Januari, om UDH.

te melden, dat het placet uit het ontwerp van het wetboek van
strafrecht verdwenen is en daarbij de tiende titel: Van misdaden en
wanbeih ijven begaan door bedienaren van den godsdienst in zijn geheel.
De geestelijken bevinden zich derhalve geheel en al onder het gewoon
recht.

Alleen het verbod, een huwelijk in te zegenen voordat het

burgerlijk is aangegaan, blijft over. Dit verbod is nu als artikel 3 in
den VII titel van het tweede boek geplaatst.

Hieraan heeft men

vastgehouden, omdat het ook in België bestond, en om een onvoor
zichtig woord van den Kardinaal, die in dit verbod een goede zijde zag.
Wij kunnen God niet genoeg danken voor zoo goede uitkomst.
1' rankrijk, noch Spanje, noch Oostenrijk kunnen zich van dat beletsel
ontdoen.

Een protestantsche regeering daarentegen in de nabijheid

van Utrecht, op twee passen afstand van het graf van BERNARD VAN
') T. a. p. bl. '240-242.
II.
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ESPEN , — den voorvechter, den held, den apostel van het placet, le

placet incarné, — dit gouvernenement offert het placet, trots alle
vooroordeelen, trots het geschreeuw der scheurmakers en anders
denkenden. Ik heb reden God te loven, en altijd meer een Koning
lief te hebben, voor wien het je maintiendrai geen ijdel devies is,
waar het rechtvaardigheid en billijkheid geldt" ')•
Bij koninklijke boodschap van 29 Januari 1847 werd het ontwerp
ter overweging aangeboden aan de staten-generaal.

Met betrekking

tot de geestelijkheid vond men, zooals gezegd is, alleen het artikel
aangaande de inzegening des huwelijks, dat aldus luidde:
»De bedienaar van de godsdienst, die, in strijd met de bepaling
van art. 136 van het burgerlijk wetboek, een Kerkelijk huwelijk heeft
ingezegend, wordt met een geldboete van vijf en twintig tot twee
honderd gulden, en, bij herhaling, met correctionneele gevangenisstraf
van ten langste een jaar gestraft".
Terwijl de sectiën der '1 weede Kamer het ontwerp in overweging
namen en zich ergerden over de afwezigheid van den tienden titel
en het placet, vergaderde op Woensdag den 9 Februari de minister
raad, waarin de minister van justitie DE JONGE , die met VAN SON
alleen van de wijziging wist, de weglating van den tienden titel ter
kennis bracht.
»Een donderslag was dit bericht voor den minister van hervormde
eeredienst, VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT . Daarop, aldus vervolgt VAN
SON, brak een onweer los, dat ik U tevergeefs zou trachten te schil

deren. Driftig sprong VAN ZUYLEN op en noemde zijn collega van
justitie geheimzinnig, oneerlijk, onwaardig, bedrieglijk, 2) en zeide te
protesteeren in naam van de hervormde Kerk der Nederlanden, met
uitdrukkelijk

voorbehoud van al zijne rechten en middelen tegen de

verandering van het ontwerp, zooals het uit dezen raad is gekomen,
verandering, die men hem zorgvuldig verborgen had.
«Toen het ontwerp, zoo ging VAN ZUYLEN voort, hier in beraad
kwam, stond het placet erin, en werd door den minister van justitie
behoorlijk verdedigd. De gansche raad van ministers, behalve ééne

') Arch. van het bisdom 's Bosch, part. corresp. met het min. van eeredienst.
Orig. in 't Fransch.
2) Van Son teekent aan : ipsissima verba.
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stem, sprak ten gunste van die heilzame instelling en ik kon mij
derhalve van alle discussie onthouden uit kieschheid en eerbied voor
mijn collega en vriend VAN SON. En geeft nu de minister van justitie,
die over dit onderwerp met mij verschillende bijzondere conferenties •)
heeft gehad, datzelfde placet, waarvan hij de noodzakelijkheid erkend
heeft, niet prijs ? en geeft hij het niet prijs zonder mij een enkel
woord te zeggen ? Mijnheer, gij hebt mij bedrogen en onteerd tegenover
de hooge kerkelijke ambtsbroeders dor hervormde Kerk en op U laad
ik de verantwoordelijkheid van dit niet te qualificeeren gedrag.
»En 11 allen, Mijne Heeren, ik waarschuw U voor de gevolgen
dezer handelwijze. Meer dan anderhalf millioen protestanten zullen
in beweging komen ; protestanten, aan wie men verbiedt, gemeenschap
te houden met buitenlandsche kerken, synoden en geestelijken, en
dit om staatsredenen; protestanten, die voor de katholieken zullen
moeten onderdoen.
»Ik heb in onze bijzondere conferentiën den minister van justitie
bewezen, dat het placet in dit land wettig bestaat; dat het niet enkel
bestond in den tijd van (PETRUS) CODDE, maar dat nog WILLEM I
het altijd heeft gehandhaafd, getuige de nota, die het concordaat van
1827 vergezelde, toen het naar de staten-generaal werd gezonden.2)
De minister van justitie nam nu het woord op en beriep zich op
het bevel des Konings, dat op aandringen van minister VAN SON was
gegeven; hij trachtte zijn vertoornden collega te overtuigen, dat het
weglaten van den tienden titel aan het placet niets veranderde; dat,
indien het placet toch reeds wettig bestond, het ook nu zou blijven
bestaan ; dat de tiende titel een nieuwigheid was, een straf tot hiertoe
onbekend; dat de weglating daarvan het placet liet in statu quo.
Maar niets kon VAN ZUYLEN bedaren; zelfs tot verwenschingen
sloeg hij over >), en de president moest de bel grijpen om zich ver
staanbaar en aan den twist een einde te maken, en besloot met te
zeggen, dat het hier enkel een mededeeling gold en niet een discussie,
en dat hij dus overging tot de orde van den dag.
Sedert groeten de twee ministers elkaar niet meer en ik ben

*) Van Son teekent aan : Prae ira et secreta erumpunt.
Zie dien trek van kwade trouw beschreven in het I Deel, bl. 207 vv.
•') Van Son teekent aan: referre pudet.

2)
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zeer verwonderd, dat het niet tot een duel is gekomen." VAN SON
betreurde echter het voorval ten zeerste; bijzonder omdat VAN ZUYLEN
de katholieken met zijn invloed, familiebetrekkingen, rijkdom en
hoogen adel zeer zeker uit alle macht zou tegenwerken. •)
Bijna twee maanden bleef het ontwerp in de sectiën der kamer,
en kwam eerst den 31. Maart bij de ministers terug. Aangaande het
placet drukte het voorloopiy verslag de bevreemding der sectiën uit,
dat de tiende titel, die in het ontwerp van 184*2 voorkwam, was weg
gelaten; en meer nog, dat «omtrent die weglating in de memorie
van toelichting betrekkelijk die wetsontwerpen liet diepste stilzwijgen
bewaard" was. Natuurlijk volgde daarop een warme verdediging van
den tienden titel en het placet.2)
In de memorie van beantwoording geeft de minister als reden
van zijn stilzwijgen betrekkelijk de weglating op, dat de regeering
het onnoodig en zelfs ongepast »had geoordeeld, om alle afwijkingen,
welke van vroegere voordrachten en ook van die van 1842, noodig
of nuttig geacht waren, aan te wijzen ofte rechtvaardigen." Overigens
begeerde men zich in zake het placet in denzelfden toestand te houden,
waarin men altijd sedert 1811 was geweest. Van de ware ooi zaak,
een bevel des Konings, werd natuurlijk niet gerept.3)
Wat stemming er onder de ministers heerschte kan men licht
begrijpen Allen, behalve VAN SON, waren vóór den tienden titel en
het placet en zwichtten enkel en alléén voor den wil des Konings.
In den kabinetsraad, die den 14. Mei 1847 werd gehouden, deed
minister DE JONGE en, naar het schijnt, ook VAN ZUYLEN, nogmaals
een poging, om den Koning voor het placet te stemmen. Ten zeerste
ontstemd over hetgeen was verhandeld, nam WILLEM II eindelijk het
woord op en zeide:
»Het placet en wat gij van dien aard wilt ingevoerd hebben, is
een onbillijkheid, een hatelijkheid tegen de Roomsch-Katholieken en
niets anders. — Het is een zwakheid van de regeering, als ze nu,
op de aanmerkingen van de IIe Kamer, terugkomt op het project,
') Archief van het bisdom 's Bosch. Part. corresp. met het ministerie van
eeredienst. Orig. in 't Fransch.
2) Handelingen der regeer ing en der Staten-generaal over het recht van placet
in de zitting 1846—1847. 's Gravenhage 1847, p. 5—7.
3) T. a. p. bl. 7—11.
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waarbij zij niet van placet gesproken en de geestelijkheid sous le
droit commun gelaten heeft.
»De IIe Kamer is niet de wetgevende macht: daar hooren de
Ie Kamer en ik nog bij. Het placet willen in den toestand van de
R. K. Kerk hier te lande is absurde. Wat zal ik placeteeren? hoe
zal ik placeteeren? dat weet ik niet. Een minister van justitie, een
minister van Roomsche eeredienst kan mij wijs maken wat hij wil.
Ik ben geen Paus, ik ben niet Roomsch, ik weet daar niets van.
Niets is hier tusschen het gouvernement en de R. K. Kerk geregeld.
Zonder concordaat, dat de rapports tusschen Kerk en staat met den
Paus zou geregeld hebben, kan aan het placet niet worden gedacht.
Was er een concordaat, dan wist ik hoe met het placet te handelen.
Nu is alles ongeregeld. Omdat er geen concordaat is, hebben de
Roomsch-Katholieken hier geen bisschoppelijke hierarchie en is de
Paus immediaat bisschop, immediaat regent, en kan ik niet tusschen
beide komen zonder theologant en kerkvoogd te spelen.
»Uwe fanatieke dominés hebben het concordaat de toutes leurs
forces tegengewerkt en mij belet, dat te sluiten of uit te voeren. Zij
hebben mij daarin belet uit haat tegen de Roomschen - en nu
willen zij nog aan de Roomschen uit haat het placet op den hals
zetten. De Paus, de Roomsche geestelijkheid kan hier doen wat zij
wil: niets is geregeld; ik heb geen macht of gezag daarop; ik weet
niet hoe er mij mee te bemoeien: gelukkig, dat ik vriend van den
Paus ben, en dat de R. K. geestelijkheid met mij bevriend is!
»Het is, zooals gij zegt, ik sanctionneer de besluiten der protestantsche Kerk, maar waarom ? omdat die Kerk geen hierarchie, geen
hoofd heeft, en dus de wereldlijke macht, de Koning, die hierarchie
wel moet vervangen.
»De Roomsche Kerk is er veel beter aan: die heeft een eigen
hierarchie! en bij gebrek aan hierarchie gaat de protestantsche Kerk
ten gronde, wat ook de dominés wurmen, als de Roomsche Kerk nog
staan zal.
»Gij denkt nog altijd de heerschende Kerk te zijn; dat is uit; tous
les cultes sont égaux; — ik wil mij met de godsdienst niet moeien,
en daar ligt gij hier altijd mee te malen. Het wondert mij, dat de
minister DE JONGE, die mij het strafwetboek zonder placet en zonder
tienden titel aangeboden heeft, zoo spoedig op zijn opinie terugkomt,

70
op wat geschreeuw der Ile Kamer sans coup férir, en maar toegeven
wil. Nog eens, hoe zal ik placeteeren? wat zal ik placeteeren? C'est
le moyen age: ik begrijp daar niets van. 't ls niets dan hatelijkheid,
't is absurde; ik wil daar niets mede te doen hebben: — omtrent
het overige (den Xden titel) zal ik zien. Adieu!" ').
De Koning overlegde en kwam reeds den volgenden dag tot het
besluit, zelfs den Xden titel zonder het placet alleen in de hoogste
noodzakelijkheid te zullen toestaan. Den 15. Mei werd uit het kabinet
des Konings aan den minister van justitie gemeld :
»De Koning wenscht, dat de gronden, welke de regeering hebben
bewogen, om noch van het placet noch van de bepalingen van den
bewusten titel X in het strafwetboek te gewagen, mei kracht en nadruk
aan de Tweede Kamer worden voorgesteld, en daarbij te kennen
gegeven, dat de regeering dat stelsel als verreweg boven elk ander
verkieslijk oordeelde en de aanneming daarvan moest aanraden.
De Koning wenscht verder, dat de proef worde genomen, in hoe
verre men kan slagen zonder inmenging van andere voorstellen het
primitief ontwerp te doen ingang vinden. Doch indien Uwe Excellentie
oordeelt, dat zoodanige proefneming geheel vruchteloos moet worden
geacht, dan, doch voor dat geval alleen, zou Z. M. toelaten, dat achter
de verdediging van

het stelsel der

regeering wierd gevoegd de

verklaring, dat de regeering bij blijvend verschil van de meerderheid
der leden, alleen die bepalingen zou kunnen voordragen, welke nu
door Uwe Excellentie zijn voorgesteld en toegelicht (hoe est titel X
zonder het placet)" 2)
Licht begrijpt men, hoe minister VAN SON over zijn zegepraal en
de fiere taal des Konings te moede was. Herhaaldelijk komt hij erop
terug. «Ware het toch aan den Koning gegeven, zoo schrijft hij den
21. Mei aan Mgr. DEN DUBBELDEN, het ontwerp zelf te verdedigen!
Zijn gezonde, oprechte, onweerstaanbare logica zou er het welslagen
van verzekeren. Het verstand en de wil zijner laadslieden echter zijn
door vooroordeelen verduisterd en verlamd. Nog eens, gij moest zien
de natuurlijke scherpzinnigheid, den kieschen zin, de zekere en juiste
') Arch. van het bisd. 's Bosch. Part. corresp. met het minist. van eorodienst. Van Son schreef eenige dagen later: „Je garantis du reste la parfaite exactitude des mots que j'ai notés a mesure qu'ils furent prononcés.
2) Arch. ran het bisdom 's Bosch. T. a. p.
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tact des vorsten, zijn scherp en vaardig oordeel, dat de spitsvondighe
den geleerde uitvluchten en al de redekunst zijner raadgevers te niet
doet: aan de eene zijde het gezond verstand, aan de andere de passie" ').
En wederom den

k28,

toen hij genoemd advies des Konings aan

Mgr. DEN DUBBELDEN zond, roemt VAN SON de oprechtheid, de
rechtvaardigheid en kieschheid van WILLEM II, die, zegt hij, aan
gaande het placet zijn ministers in oordeel en billijkheid zoo ver
vooruit is 2).
Niet zoo tevreden waren de andere ministers over het optreden
des Konings. Dit openbaarde zich vooral, toen den 19. Mei de minister
raad vergaderde en DE JONGE het gemelde kabinetsschrijven van
15 Mei meedeelde, waarin diezelfde minister last ontving, alles in
het werk te stellen, om zelfs den Xden titel zonder placet te weren.
De ontevredenheid brak in luide klachten uit.

De weigering van

den Xden titel, zoo zeide men, zou zeer noodlottig werken; de Kamer
zou er later niet meer mee tevreden zijn, maar ook het placet eischen;
met alles te willen zou men niets verkrijgen; de Xde titel zou het
placet hebben doen vergeten; zij die den Koning zulk een raad hadden
gegeven, mochten het verantwoorden; de uitkomst zou te beklagen
zijn... Klaarblijkelijk was het laatste gemunt op VAN SON, die voor
eerst echter wijselijk zweeg. Alleen toen VAN HALL, de president der
maand, overging tut de orde van den dag, merkte hij op, de mededeeling van DE JONGE te aanvaarden als kennisgeving, overtuigd niets
anders te mogen doen, omdat de beraadslaging reeds sedert vijf dagen
was gesloten en de Koning daarenboven zijn wil had te kennen
gegeven.
Dat dit woord zeer de aandacht trok, spreekt van zelf; VAN HALL
echter haastte zich over te gaan tot de orde van den dag.
Men denke niet, dat dit onkiesch verwijt in den ministerraad
VAN SON niet griefde. Pijnlijk deden hem die «ingewikkelde verwijten"

en »valsche neepjens" aan. Thuis gekomen zette hij zich neer en schreef
een brief aan VAN HALL, met het doel, dat hij dien als president
der maand aan de ministers zou meedeelen. Heerlijk straalt hier het

*) Arch. van het bisdom 's Bosch. Part. corresp. met het min. van eeredienst.
Orig. in 't Fransch.
2) Arch. van het bisdom 's Bosch. T. a. p. Orig. in 't Fransch.
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nobele karakter uit van VAN SON; juist wordt de toestand der
Katholieken geteekend: »Ik heb zeer wel gevoeld, zegt hij, aan wiens
adres het ingewikkelde verwijt gericht was, dat heden middag in
den ministerraad na de mededeeling van onzen ambtgenoot DE JONGE
opging. Wijl 'sKonings beslissing was voorgelezen en dus alle beraad
slaging gesloten was, heb ik de wijze partij gekozen van te zwijgen, —
doch dit kan ik niet tegen de leden individueel.
Ik ben tegen den Xden titel geweest, ook zooals de Heer DE JONGE
dien gewijzigd had voorgesteld, dal is, zonder melding van het placet,
en ik blijf er tegen, advienne que pourra:
lmo. Omdat niets gebeurd is wat hier de noodzakelijkheid der
invoel ing van een jus singulare ten aanzien der geestelijkheid aantoont.
2<lo. Omdat die titel blijkbaar, uitsluitend en alleen, gericht is
tegen de R. K. Geestelijkheid,

— zooals de bewoordingen bullen,

breven, expedities enz. (die ten minste uw ontwerp van 1842 ons
bespaarde) ten overvloede bewijzen.
3tio. Omdat derhalve die titel is eene gratuite hatelijkheid tegen
i'éne enkele gezindheid, — tegen die, wier rechtmatige belangen ik
geroepen ben te verdedigen en voor te staan, — terwijl de staat
meer dan genoegzaam door het jus commune beveiligd is.
4to. Omdat, wanneer de Ile Kamer onverhoopt het onredelijke
mocht willen en uit dien hoofde het voorgedragen ontwerp per fas
et nefas verwerpen, — er geen ander bezwaar ontstaat, dan dat wij
bij het oude blijven, — waarmede wij het reeds meer dan zes lusters
gedaan hebben.
En nu vraag ik : is het niet genoeg dat de Roomsch-Katholieken
onder het staatkundig opzicht miskend worden ? dat zij geen portefeuille
in dit rijk mogen bezitten ? (van het mijne dat onbeduidend is en
niet dan uit bespotting aan een andersdenkenden zou kunnen worden
opgedragen, gezwegen).
Dat zij van de departementen van algemeen bestuur uitgesloten
zijn? Dat zij geen lid in de algemeene rekenkamer, de Munt, het
Hoog militair gerechtshof enz. enz hebben ?
Dat zij nog dezer dagen een lid uit den hoogen raad niet door
iemand van hunne kleur hebben mogen zien vervangen ?
Dat zij, — de Noordbrabantsche en Limburgsche leden uitgezon
derd — niemand in de Ile Kamer hebben?
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Dat zij, ook in Noord-Brabant en in Limburg, in eiken tak van
bestuur, buiten alle verhouding door andersgezinden verdrongen worden ?
Is dat alles niet genoeg ?
Moeten zij nu ook nog in het eenigste wat men hun niet heeft
kunnen ontnemen, in het geloof en de kerk hunner vaderen, gegriefd
en gedrukt worden ?
En dit bij een code pénal ?
En dit, nadat men hun het bisschoppelijk bestuur, dien normalen
toestand hunner kerk, nadat men hun een concordaat geweigerd, en
dus het rechtstreeksch dagelijksch bestuur van den Paus onvermijdelijk,
en derhalve de opvolging van het placet en andere hatelijke verorde
ningen volstrekt onmogelijk gemaakt heeft ?
Neen, waarde collega, tot die verdrukking mijner broederen leen
ik mijne medewerking niet, — het placet of wat al meer moge van
mijn weerstand de gevolgen zijn, — en daartegen zal ik mij verzetten
en protesteeren, zoo lang ik adem heb. — Men zende ook mij weg,
om mij door een vrijzinnigen denker, of in het geheel niet te ver
vangen : ik verlang niets liever, en wellicht zal aldra voor mij het
oogenblik geboren worden, om uit eigen beweging heen te gaan,
maar,

maar tot zoo lange en terivijl ik er ben, zal ik de inspraak

van mijn geweten gehoor geven, en mijn gevoelen om lief noch leed
onderdrukken.
Wellicht dat mijne tegenwoordigheid importuun is; — en nogtans
moest het overwicht tot verdraagzaamheid stemmen ; want met wat
meer reden dan

van den Heer FARER VAN RIEMSDIJK in het zeven

kinderen proces mag van mij worden gezegd : »Un contre huit, que
voulezvous qu'il fit ?"
Ik ben geen dweeper: ik ben mijner kerk rechtzinnig toegedaan,
maar ik west zeer wel, dat, staatkundig en burgerlijk, onder onze
grondwet, allen zonder onderscheid van geloofsleer, gelijk zijn, en ik
daag elk protestantsch ambtenaar uit, om over een gelijk tijdvak,
zijne voordrachten en berichten te vergelijken met die, welke ik in
der tijd in het fanatieke Noord-Brabant als officier van justitie heb
uitgebracht. Men beoordeele daarnaar (en het departement van justitie
bezit daarvoor de elementen) de werking mijner godsdienstige over
tuiging op het staatkundig gebied.
Men noeme ons de onaanzienlijken, de verachten, de onopge-
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klaarden in den lande: — het zij zoo! maar men beschouwe toch
niet eene bevolking van nu ruim 1200 000 zielen, als ol die niet
bestond, — en vooral men krenke haar niet in wat zij dierbaarst
heeft (en dit zonder eenig nut voor het heil van den staat) en wat
noch duur noch wisseling, noch druk der tijden, terwijl èn talent èn
vermogen haar ontzonken, haar hebben kunnen ontrooven.
Dit, waarde collega, ter vergoeding van het stilzwijgen, dat ik
begrepen heb heden middag, wijl het het ontvangen een Koninklijke
beslissing en geene discussie gold, eerbiedig te moeten bewaren,
doch wat mij, ik erken het volmondig, veel gekost heeft. Utere
et vale" ').
Ofschoon dit fiere schrijven door V A N H A L L aan alle ministers
werd meegedeeld, liet men hoegenaamd niets daarvan blijken. V A N
HALL antwoordde zeer vriendschappelijk en noodigde VAN SON voor
de aanstaande pinksterdagen naar Haarlem: »wij handelen dan, zegt
hij, over alles breedvoerig bij een vriendschappelijk glas 2).
Of V A N S O N aan de gulle uitnoodiging voldeed, weet ik niet.
Ongetwijfeld zou een politiek gesprek bij een «vriendschappelijk glas"
noch VAN HALL noch VAN SON tot een andere opinie hebben gebracht,
maar beiden waren
genoeg, om altijd slechts vijandige begin
staatsman

selen, nooit personen te bestrijden.
Van wederzijdsch toegeven kwam dus niets; het ontwerp ging
niet alleen zonder placet, maar ook zonder Xden titel naar de Kamer
terug. Zeer tevreden waren de sectiën niet. Men vond wel »dat de
regeering aan vele der gemaakte aanmerkingen, vooral ook wat de
redactie der wetsontwerpen betrof, had toegegeven, doch tevens, dat
andere bedenkingen, waaronder van gewichtigen aard, zonder gevolg
waren gebleven' 3).
Intusschen was zoowel in de Roomsche als andersgezinde pers
een felle strijd vóór en tegen het placet ontbrand. De katholieken
steunden de regeering en hielden vol, dat de billijkheid volstrekte
1) Arch. van het bisdom 's Bosch, Part. corresp. met het min. van eeredienst.
Grootendeels maar willekeurig veranderd uitgegeven in Bossche Legenden en
Verhalen, IV, bl. 238 v.
2) Arch. van het bisdom 's Bosch. T. a. p. 20 Mei 1847.
3) Algemeen Verslag in Handelingen van de reg. en de St.-Generaal over het
regt van placet, 's Gravenhage 1874, bl. 11 vv.
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wering van placet en Xden titel eischte '), terwijl de protestanten met
alle kracht er op aandrongen, het ontwerp van het wetboek van
strafrecht, zoolang de Xde titel ontbrak, te verwerpen.

Men randde

de regeering aan en men beriep zich op den geëerbiedigden Koning,
die het dreigend onheil zou afwenden 2).
Als gold het een ramp der hervormde Kerk af te weren, zond
de Algemeene Si/node, die juist vereenigd was, den Koning en den
minister een geducht protest. Het den 12. Juli in Den Haag onderteekende stuk dringt er krachtig op aan, »dat het Hoogstdezelve moge
behagen, in het nieuw concept-wetboek van strafrecht weder te doen
opnemen het vierde artikel, Xde titel, tweede boek van concept 1842'.
Niets anders bevat dit artikel, dan het placet, en beoogt blijkens de
uitdrukkingen enkel en uitsluitend de R. K. geestelijkheid. Men vraagt
zich dus af, wat toch de synode dreef? liefde tot rechtvaardigheid?
De synode zegt het.

Want zij koesterde «de vaste overtuiging, dat

hare billijke wenschen gehoor zouden vinden bij den vorst, op wiens
rechtvaardigheid de Nederlandsche hervormde Kerk, inzonderheid in
deze dagen, haar vertrouwen vestigt" 3).
De Amsterdamsche predikanten mochten voor de synode in ijver
niet onderdoen.

Daarom zonden de dominés der

Nederduitsche,

Waalsche en Engelsche gemeenten van den ring van Amsterdam aan
elk lid der Tweede Kamer een brief. Zij betreuren het, dat er geen
adresbeweging ten gunste van het placet is georganiseerd; het doet
hen pijnlijk aan, dat de rechten der kroon worden prijs gegeven,
dat de Roomsche Kerk, die het er op heeft gezet zich in Nederland

') De Tijd b.v. 13, 15, 17, 20 Juli. Naar aanleiding van deze artikelen
schreef Broei e 19 Juli aan Dr. Cramer: »Die artikels over het placet zijn
^mooi. Maar wie schuilt er achter die geestige bemerkingen over sommige in
gebruik zijnde slagwoorden, die niets zeggen, omdat zij meestal te veel
zeggen"? Broere raadt, dat Cramer de schrijver is, waarin we met Broere
instemmen, omdat hij Cramer ter dege kende.
De Noord-Brabander-, 19 Jg. no. 132. Zie ook een brochure: Het Placet en
De Noord-Brabander, Utrecht, Kemink en Zoon. Cath. Nederl. Stemmen,
10 Juli enz.
2) De Evangelische Kerkbode, 2, 9 en 23 Juli. Zie ook de brochuren: Het
recht van placet en deszeifs tegenstanders, Utrecht, Kemink en Zoon. Htt recht
van placet en de regeering, Leiden 1847.
3) Zie het gansche adres in De Evang. Kerkbode, 30 Juli 1847.
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»van dien lastigen band te ontslaan", wellicht slagen zal; toch wan
hopen zij nog niet en vertrouwen, dat »de gevaren worden afgewend" ').
Aan de Roomsch-Katholieke leden der Kamer werd de brief wat
later verzonden met dit postscriptum:
»Ook met het volste vertrouwen op uwe parlementaire onpar
tijdigheid, achten wij het denkbaar, dat het u minder welgevallig
zoude kunnen zijn, indien wij bovenstaande missive persoonlijk ook
tot u richtten, üm die reden onthouden wij ons daarvan bescheidenlijk.
Maar wij meenen, aan Hollandsche rondheid en onpartijdigheid ver
schuldigd te zijn, zeiven ter uwer kennis te brengen, dat wij geoor
deeld hebben, met zoodanig schrijven ons te moeten wenden tot die
leden der Kamer, die geacht moeten worden, met ons in godsdienstige
beginselen overeen te stemmen. Wij verzoeken u, de toezending dezer
wel uit dit oogpunt te willen beschouwen" 2).
Een katholiek, naar het schijnt, gaf kort daarop bovenstaanden
brief in het licht bij ZWEERS in Amsterdam onder den scherpen
titel: »Brief van de Nederduitsche, Waalsche en Engelsche Domines
te Amsterdam aan de leden der staten-generaal, ter verdrukking der
godsdienstvrijheid hunner katholieke landgenooten door middel van
het placet". De paar »l3emerkingen«, die er op volgden spreken van
«hooghartige aanmatigingen der protestantsche geestelijkheid", van
»brutale bemoeijingen tot het oefenen van invloed op de gangen des
bestuurs", van «protestantsche verdraagzaamheid" en de zich ont
maskerende Dominocratie. De Evangelische Kerkbode was in die taal
geenszins gesticht 3).
De gisting der gemoederen nam nog toe door het gerucht, dat
de regeering den Xden titel en het placet had teruggehouden, om de
leden van Noord-IJrabant en Limburg gunstig voor de begrotings
wetten te stemmen 4). Men weet echter, dat de regeering volstrekt
die weglating niet had gezocht. Integendeel nam zij het verzet van
de Kamer en het Protestantsche volk te baat en maakte gebruik van
') Dit schrijven T. a. p. Juli 1847.
T. a. p. 30 Juli 1847. Vgl. De Bosch Kemper, Gesch. van Nederland
na 1830, V, bl. 132.
3) Nummer van (5 Aug. 1847.
4) Men weet uit het bovenstaande, dat alle gissingen ook die van De
Bosch Kemper, (t. a. p. blz 132—133) valsch zijn.
2)
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het verlof door den Koning gegeven, om »bij blijvend verschil van de
meerderheid der leden alleen die bepalingen" voor te dragen, welke
door DE JONGE den Koning waren voorgesteld: de tiende titel zonder
het placet, i)
Eenigszins gewijzigd werd het tweede artikel van den tienden
titel van het ontwerp van 1842 als art. 25 in den tweeden titel van
het tweede boek geplaatst; het luidt:
Art. 25.

»De bedienaar van den godsdienst, die in de uitoefening

zijner bediening, in een openbare bijeenkomst, of in zijn geestelijke
of kerkelijke betrekking, in eenig geschrift, onder welken naam, of
in welken vorm ook uitgevaardigd, eenige berisping of afkeuring,
hetzij in het algemeen van de regeering, hetzij in het bijzonder van
eenige daad van het openbaar gezag of van eene wet of wettelijke
verordening, zich heeft veroorloofd, wordt gestraft met eene correctioneele gevangenisstraf van ten laagste zes maanden, en geldboete
van vijf-en-twintig tot drie honderd gulden, te zamen of afzonderlijk
en wordt de vernietiging van het geschrift door den rechter bevolen.
«Indien daarbij opruiing tot het begaan van misdaad of wanbedrijf
heeft plaats gehad, zijn de bepalingen van den 23sten titel toepasselijk."
In artikel 34 werd bepaald:
»Onder de benaming van bedienaren van den godsdienst worden
in dit wetboek begrepen alle geestelijken, al dan niet het leeraarsambt
uitoefenende, zonder onderscheid van rang en benaming of tot welke
gezindheid, kerk, gemeente of gemeenschap zij behooren."
De toevoeging dezer artikelen hielp weinig of niets: De groote
meerderheid bleef tegen de wet, omdat het placet er in ontbrak.
Met repressieve middelen tegen de «aanmatigingen der Roomschen"
was men niet tevreden, men wilde preventieve. De strijd in de Kamer
beloofde hevig te worden.
Een oogenblik huiverden de R. K. leden en leenden het oor
aan een voorstel der zoogenaamde bezadigden, om gemeenschap
pelijk den tweeden titel van het eerste boek te verwerpen. Die titel
bevatte het gansche systeem van het ontwerp-wetboek, zoodat de
minister na de afstemming daarvan zou zijn genoodzaakt geweest,
het ontwerp in te trekken en de zaak in statu quo te laten. Zulke
') Zie boven Kabinetsbrief van 15 Mei.
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verdaging door de bezadigden gewild lachtte ook de katholieken toe.
Gelukkig merkte VAN SON die gezindheid der katholieken bijtijds.
Hij bewees hun, dat zulke handelwijze alleen verdaging, geen beëindiging
van den strijd zou veroorzaken, dat verdaging zwakheid zou verraden;
dat de minister acte van hun gedrag kon nemen en hun toevoegen:
»Grij hebt zelf begrepen, dat een ontwerp zonder placet niet houdbaar
was, en daarom titel 2 van het eerste boek verworpen ; ik kan dus
zonder dit placet niet meer optreden." VAN SON betoogde verder,
dat ook de Koning door die schroomvalligheid weinig gesticht zou
zijn en minder moed zou hebben om vol te houden; dat het voor
hen hier gold: fais- ce que doit, advienne que pourra; dat zij de ver
antwoording der gebeurlijkheden niet behoefden te dragen.
De beschouwingen van VAN SON zegevierden: de tweede titel van
het eerste boek werd door alle afgevaardigden van Noord-Brabant en
Limburg, één uitgezonderd, aangenomen. En daarmee hadden zij het
teeken gegeven, ook het tweede boek te aanvaarden.
De

nu

beginnende strijd, zoo redeneerde men, was door de

Roomschen niet gezocht, alles hadden zij integendeel gedaan, om
dien te vermijden.

Nu hij werd opgedrongen, moest men hem met

lierheid aanvaarden, en zich niet, tenzij met eere, terugtrekken. De
gevolgen kwamen immers voor rekening van hen, die tot den strijd
hadden gedwongen. De nederlaag mocht zeker zijn, de sectegeest en
de dweeperij der overwinnaars zou geen roem inoogsten; en de
minister zou er ongetwijfeld wel tweemaal over denken, alvorens na
zulk een zegepraal de poenale sanctie van het placet te durven
voordragen.
Toch stond bij vele leden het placet in beteekenis beneden de
processiën.

»Limburg is in vuur en vlam ontstoken, zegt VAN SON,

over de- weglating uit den code pénal van de vrijheid van openbare
processiën te houden. Onder alle vrijheden is die hun de dierbaarste;
het placet daaraanovergesteld (daarmee vergeleken) is slechts van
ondergeschikt

belang!!!

Enlin, om de goede verstandhouding te

bewaren en te bevorderen, heb ik de Noordbrabanders heden uitgenoodigd, ook daarin hunne partij te houden, — ofschoon mij de zaak
zoo aangelegen niet voorkomt. Ook in Holland is men zeer processiesgezind, hoezeer ik er daar zeer zeker slechts profanatie en niets
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anders van wachten zou, en de verwezenlijking van die ondoordachte
zucht een droom is" i).
Was de heilzame invloed van minister VAN SON er in geslaagd,
de weifelende gemoederen der katholieke kamerleden te versterken,
zijn vriend J. A. SMITS, hoofdredacteur van De Tijd, was eveneens in
Den Haag bij de kamerleden werkzaam, om het placet te weren.
Ten eerste was hij beducht, dat door den dwang der Kamer het
placet in het ontwerp zou worden geplaatst. Nu wilde SMITS de
Iioomsche leden 10 in getal eenparig laten verklaren, dat als de
regeering zich mocht laten bewegen tot die ongrondwettige daad,
dat dan zij de regeering zouden dwingen, het placet weer op te
heffen; dat zij namelijk allen systematisch altijd en in alle regeerings
voorstellen zich zouden voegen bij de oppositie, en dat zij dan bij
machte zouden zijn, alle regeeringsvoorstellen en begrootingen af te
stemmen, den loop der regeering te stremmen, totdat de regeering
zou gedwongen zijn, om het placet weer te vernietigen.
»Als de leden dat wilden doen, schrijft SMITS, dan ware het der
regeering onmogelijk een voorstel van placet, zelfs met behulp der
groote meerderheid in de kamer te brengen. Want het placet eens
aangenomen zijnde, zoude door de systematische oppositie van 10
leden het regeeringswerk stil staan. Het is een wanhopig, maar zeker
middel, maar juist daarom zal men het niet bezigen. Ik heb van den
morgen van 6 uren af tot 10 uren mij vermoeid, om het aan te
preken; maar ik heb niet kunnen slagen" 2).
') Arch. van het bisilom 's Bosch. Part. corresp. met het minist. van eeredienst, 18 Juli 1847. De toen geoorloofde processies bleven bestaan en ont
vingen bevestiging in de grondwet van 1848, art. 170: »Onder dezelfde
bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen en besloten
plaatsen geoorloofd, waar zij thans naar de bestaande wetten en reglementen
is toegelaten". Deze wetten en reglementen vindt men in de Nota aanwijzende
de verordeningen nopens het houden van openbare proeessiën, alsnog in het hertog
dom Limburg en op sommige //taatsen der provinciën Noord-Brabant, Gelderland
en Zeeland van toepassing zijnde. Hierbij wordt nog Laren in Noord-Holland
genoemd. Ook op begrafenisplechtigheden en andere godsdienstige verrich
tingen, welke buiten de Kerk geschieden, is die nota van toepassing. Zie
Handboekje voor de zaken van R. K. eeredienst, Jg. 1849, bl. 129—180. Vgl.
Buys, De Grondwet, II, bl. 513 vv.
2) Papieren Cramer, corresp. met J. A. Smits.
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Evenmin slaagden twee andere voorstellen van SMITS . Aan de
leden van Brabant en Limburg gaf' hij den raad, om, als een protest
stegen de grondwet schendende vordering der Kamer", hun demissie
te nemen: dat zou éclat maken, zeide hij, en allen zouden met
groote meerderheid onmiddellijk herkozen worden. De leden weiger
den. Niet veel meer wilden ze weten van een algemeen petitionne
ment: »Men had daartegen gegronde bezwaren'' ').
Middelerwijl was de 19. Juli aangebroken, waarop de openbare
beraadslaging over het tweede boek begon. Drie volle dagen, van
19 tot 21 Juli duurde het pleidooi vóór en tegen het placet. Uit
verlangen naar liet placet, dat men miste, werd in de discussiën het
gansche Ontwerp van het wetboek van strafrecht vergeten.
VAN NAAMEN trad als eerste spreker op. Zijn lange redevoering
maakt den indruk, dat hij zeer beducht is voor Roomsche aanmatiging.
De afschaffing van het placet noemt hij een verandering in het
staatsrecht en daarom zal hij tegen het geheele tweede boek stemmen.
Deze conclusie komt den minister van justitie, DE JONGE , zeer
vreemd voor; hij acht ze, »met het oog op de gevolgen, die in de
toekomst van eene handelwijze als de bedoelde te wachten zijn, in
ernstige overweging te moeten geven."
Dit kon niet verhinderen, dat vier leden achtereen de regeering
vrij scherp bestreden. ROMME uit Noord-Brabant was de eerste die
haar ondersteunde. Krachtig spreekt hij voor gelijkheid van rechten
voor allen en in alles, en noemt het placet eene «gratuite, noodelooze
en hoogst gevaarlijke strafbepaling"; en zich beroepend op de billijke
gezindheid der vergadering besluit hij: »Mogt ik mij hier vergissen,
dan behoede God het volk van Nederland !"
STORM sluit zich ditmaal bij zijn medeleden aan, is het eens met
ROMME en noemt het placet een verkorting van de godsdienstige vrijheid.
VAN DAM VAN ISSELT pleit met groote welsprekendheid tegen
ROMME en STORM. Hij kent geen vrijheid buiten de wet, plaatst de
kerk in den staat, d. i. afhankelijk van den staat, noemt het placet
een parel aan de kroon, waarvan zelfs de koning geen afstand kan doen.
Velen gaan wij voorbij. DE WEICIIS DE WENNE waarschuwt tegen
de altijd toenemende ontevredenheid in Limburg; zal het nu in zijn gods') Papieren Cramer. T. a. p.
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dienstig gevoel worden aangetast, in zijn dierbaarste rechten gekrenkt ?
Met

warmte,

krachtig en

klemmend sprak

L uyben.

Zooals

Romme wees hij erop, dat men zijn geweten zou volgen en niet deze
wet; dat het een van de algemeene kudde afgedwaald schaap zoude
zijn, dat zich »aan zulke gewetenbezwarende wet" zou storen. Eindelijk
acht Luyben zich verplicht de regeering zijn welgemeende» dank te
betuigen voor haar ronde en kordate houding; voor de billijke staat
kunde, welke zij, geheel in overeenstemming met de grondwet, in
dit belangrijk onderwerp, gevolgd heeft; voor haar wijs verzet tegen
bekrompen denkbeelden; voor de vastberadenheid en onberispelijke
houding, «welke een onpartijdige en boven het vooroordeel verheven
regeering betaamt."
D e KEMPENAifft sprak natuurlijk vóór het placet en vond een
hoofdgrond daarin, »dat Nederland door onze voorvaderen bevochten
(was) niet zoozeer op Philips II als wel op Rome: hier heeft de
hervorming haar troon gebouwd, hier is het slagveld voor den kamp
met Rome geweest; hier is de overwinning op Rome behaald geworden",
riep hij uit. Daarom moest men voorzichtig zijn, omdat Rome zich
gereed hield, het verlorene te herwinnen.
V erweij M éjan, ofschoon van plan tegen het ontwerp te stemmen,
sprak

«zich zoo vrij en onbevooroordeeld en met zulke kracht van

woorden tegen het placet uit, »als een katholiek het doen kon." ')
Diepen indruk maakte de lange rede van M utsaers.
»Als de heer M utsaers het woord had opgevat in het begin van
de debatten, schreef Smits, dati geloof ik, dat hij veel zoude ver
hinderd hebben'... «Maar wat kon het uithalen ? Men laat zich hier
niet meer overtuigen, als men eens openlijk zijn opinie geuit heeft '2).
Nadat verschillende sprekers zich in den geest van van N aven
hadden uitgesproken, stelde zich Luzac aan de zijde der regeering,
omdat het placet is «in contra-dictie met de beginselen, waarop onze
staat rust; omdat het is van middeleeuwschen oorsprong, geheel
ongeschikt om thans te weeg te brengen wat men beoogt; omdat in
die mate en in dien vorm als men het wil invoeren, het alhier onbe
kend is en iets nieuws zoude zijn; omdat het aandringen allen schijn

i) Papieren Cramer. Correspondentie Smits.
*) T. a. p.

II.

Ü
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heeft eener acte van hostiliteit tegen andersgeloovigen." Men zal hem
beschuldigen, >>van een weinig tot de aanhangers van LOYOLA te behooren", maar hij bl ij ft Calvinist, zooals voorheen.
Had MUTSAERS gezegd, geen aanmatigingen van Rome te vreezen,
DUYMAER VAN TWIST kon die gerustheid niet deelen en wees daarbij
op het naburige België, op de vroegere vereeniging van katholieken
en liberalen. Hij vreesde de heerschzucht van alle geestelijkheid.
CORVER HOOFT stelt zich met de onlangs bijgevoegde artikelen 25
en 34 tevreden, omdat daarmee alle bezwaren zijn weggenomen.
Volgens SCHOONEVELD was het placet niet tegen de Roomschen
gericht. »Zij dus, die hier tegen ons opstaan, strijden voor Rome,
wij niet tegen Rome". Het placet is gericht »tegen overtredingen,
door de bedienaars der godsdienst, van welke gezindheid ook, begaan."
SMITS schrijft van SCHOONEVELD, dat hij »een valsche redevoering
heeft gehouden met een valsig gezicht" ")•
Alleen BOREEL en VAN NAGELI . gaven in hun advies het ver
moeden te kennen, »dat hooger invloed op de houding der regeering
gewerkt had '. Onverklaarbaar vond het de laatste, dat de ministers,
zoo vreesachtig voor alle verandering der grondwet, «thans een nieuw
stelsel van staatsrecht, in strijd met de letter en den geest der
grondwet" als een nietsbeduidende zaak voorstelden. Toch wilde hij niet
onderzoeken, »van wien of door wien het systema wegens dit vraagstuk
in het concilium der bewindslieden is uitgegaan en bepaald geworden".
Wel mocht de minister van justitie zeggen, dat de gevoerde
debatten van het placet niet alleen een hoofdtegenwerping tegen het
ontwerp, maar een alles-beheerschend vraagstuk hadden gemaakt.
Door het weglaten van het placet had de regeering getracht dit te
ontwijken. Aan haar was het niet te wijten, dat deze treuiige
beraadslaging was begonnen. Het gansche verleden had getoond, dat
het placet nutteloos was. Een wet als men hier wilde, was in geen
enkele Europeesche wetgeving te vinden. Door de aanneming van
deze wet zou in den tegenwoordigen toestand niets worden ver
anderd. Bestond het placet vroeger, dan zal het ook trots deze wet
blijven bestaan.
Den 21. Juli kwam het ontwerp in stemming en werd met 41
') Papieren Cramer. Corresp. Smits.
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tegen 15 stemmen verworpen. Aan de zijde der katholieken stonden
vier andersgezinden: VAN AKERLAKEN, LUZAC, CORVER HOOFT en de
voorzitter BRUCE I).
» Wei'keiijk kurieus waren de discussiën, die gedurende drie dagen

de kamer hebben bezig gehouden, schrijft daags daarna de scherp
zinnige VAN SON. In mijn oog was het de school van Alexandrië in
de dagen van haar verval. Sophisten en rhetoren twistten over de
eerste noties, zonder zich echter te houden aan de traditioneele orde
of de methode der school. Bijzonder VAN DAM VAN ISSELT maakte
dien indruk miscens quadrata rotundis. Wat heeft men al niet behan
deld, wat al niet aangesleept bij een quaestie, die men hardnekkig
onder het publieke recht blijft rangschikken?
«Aangaande het eigenlijk onderwerp heeft men alleen het laatste
handboek van DUPIN gelezen; en ik durf

verklaren, dat op deze

veertig paedagogen niet één de bronnen heeft gestudeerd, zelfs niet
VAN ESPEN of STOCKMANS, die zij gestadig citeerden. Eenige uittrek

sels dier schrijvers
eruditie uit

bij KIST en ROOYAARDS maakten hun gansche

Gij hadt ze moeten hooren redeneeren! hoe zij zich

geleerd toonden met BARONIUS, de bul In coena Domini aanhaalden,
de decretalen ontleedden ! Het was onuitstaanbaar.
«Wonderbaar is het feit, dat het calvinisme zich verdraagzaam
toonde in zijn volgelingen LUZAC, VERWEY MÉJAN en CORVER HOOFT.
Het Zwinglianisme behaalde de overwinning.

Herinnerden zich die

vluchtelingen het edict van Nantes: fuistis et vos advenae in terra
Egypti?

De rest had het op ons gemunt, behalve HELOMA na duizend

uitvluchten en angsten, waarvan de grace inamissible hem zal ont
slaan. Want AKERLAKEN en BRUCE dreef een onschuldige wellevend
heid jegens DE JONGE VAN CAMPENSNIEUWLAND, wijlde uitkomst toch
zeker was.

Velen van hen verbergen hun gezindheid niet: de droeve

staat hunner secte vervult hen met afgunst tegen de Katholieke
Kerk; hoofd en leden moeten daarom vervolgd, altaren en priesters
opgeruimd worden.

Dan hopen zij op de vervulling der prophetie:

»Et sedebunt sine rege et sine principe et sine sacrificio et sine altari
et sine ephod et sine theraphim".
') Hitnilelinyen van de regeering en de stilten-generaal over het recht van
placet. 's-Gravenhage, 1S47.
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Het vreemdste is, dat VAN DAM, DE KEMPENAER, HEEMSTRA ANEMAET , deze herzieners der grondwet, dan de aartsliberalen SCHOONEVELD, ROSENTIIAL, GOLSTEIN, HOFFMAN, DE MAN, BOREEL, PANHUYS,
VAN TWIST, VAN NAGELL den maatstaf hunner vrijheidsideeën hebben

getoond, d. i. zucht naar vroegere oligarchische en sectaire heer
schappij, godsdienstige vrijheid en gelijkheid voor de wet in naam,
uitsluiting en verdrukking in werkelijkheid.

Reeds lang was dit alles

bekend, maar nog nooit werd het zóó vrijpostig, zóó verwaten en
onbeschaamd in het openbaar beleden, als bij deze gelegenheid. Zullen
nu ook den laatsten

katholiek, die nog betooverd was door hun

ijdelen woordenpraal, de oogen opengaan?

Zal men nog vertrouwen

blijven stellen in dat vrijheid-doodende liberalisme dezer praalhanzen ?
In hun systeem is zelfs de Koning, die nog de eenige voorstander der
ware vrijheid is, te veel. Grondig dient men te overwegen, waaraan
hij medewerkt, die zich bij lien aansluit.
Volmaakt goed hebben de katholieke afgevaardigden zich gedragen.
Men had de rollen beter kunnen verdeelen, zoodat ieder een deel had
behandeld; maar de menschelijke zwakheid mag men nooit vergeten:
Non Caesar ferre priorem Pompejusve parem.
alles willen zeggen.

Ieder van hen heeft

De goede wil echter maakt deze fout goed. De

demonstratie bleef dezelfde, en de uitslag zou geen andere zijn ge
weest.

Oprechten dank zijn wij hun daarom schuldig, en aangenaam

zou het mij zijn, indien de hooge geestelijkheid zich bij gelegenheid
jegens hen van die verplichting kweet" ').
Met dit laatste verlangen des ministers maakte Mgr. DEN DUBBELDEN
kort daarop Mgr. VAN HOOYDONK bekend.

Deze antwoordde, dat hij

reeds vroeger zijn compliment had gemaakt aan den »braven HOMME ,
hij zou aan alle leden zijn dank betuigen

»De protestantsche broe

ders, voegt hij er bij, hebben nu getoond wat zij voor hebben, nu is
de aap uit de mouw gesprongen, en wij weten nu, waarvoor wij ons
te wachten hebben".
Ten slotte vraagt hij het gevoelen aangaande het plan van Mgr.
van Gerra, om een gezamenlijk protest «tegen de Dominocratie"
bij de Kamer in te dienen.
') Arch. bisdom 's Bosch. Part. Corresp. met het min. van eeredienst. Orig.
in 't Fransch, 22 Juli 1847.
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Eerst zal men echter, meent VAN HOOYDONK , Mgr. FERRTERI en
minister VAN SON daarover moeten hooren.') Van een protest schijnt
niets te zijn gekomen.
Vermoedelijk heeft VAN SON het afgeraden. Weinig nut kon zulk
protest dan ook opleveren, omdat de gemoederen te zeer in spanning
verkeerden.2) VAN SON zelf walgde het verder verblijf in Den Haag.
Te veel was er geschied, om een portefeuille te behouden, die hem
telkens met niet welgezinde collega's in aanraking bracht. Vast be
sloten, om zoodra mogelijk af te treden, maakte hij begin Augustus
zijn voornemen aan DEN DUBBELDEN bekend en stelde hem tevens
den afgevaardigde MUTSAERS van Tilburg als zijn opvolger voor.
Zóóver was die zaak reeds gevorderd, dat alles afhing van MUTSAEKS.
Om dezen nu tot de overneming van het departement te bewegen,
roept VAN SON de tusschenkomst van DEN DUBBELDEN in.
»MUTSAERS heeft alle hoedanigheden, zegt hij, om een uitmuntend

minister te zijn. Zijn katholiciteit laat niets te wenschen over. Zijn
talenten

wekken de ijverzucht van een ieder. En wat mij geheel

ontbreekt, MUTSAERS bezit een zelfbeheer, een kalmte en gelijkmoedig
heid, welke hem de lasten des ministeries licht zullen maken. Bij
gebrek aan zulk karakter is men in drie jaren zóó uitgeput, als ik
mij thans gevoel. Daarenboven is MUTSAERS echtgenoot en vader. In
de huiselijke ontspanning en de vreugde van het familieleven kan
hij zich van de vermoeienissen herstellen ; terwijl ik niet eens een
vertrouweling, laat staan een vriend bezit, aan wiens bart ik mijn
leed

kan

uitstorten.

Om

mijn

gemoed

te

luchten vier naakte

muren." 3)
De hoop van VAN SON werd niet vervuld.

Den ganschen winter

nog moest hij de portefeuille beheeren en daarbij het grievende
') Arrh. biad. 's Bosch. Corresp. 1831—1851, 1 Aug. 1847.
2) Nog in 1848 verschenen vlugschriften over het placet: Het recht van
placet tegen het jongste ontwerp van strafwetboek enz. verdedigd. Utrecht 1848.
De afgevallen priester H. Albert schreef: Antwoord aan de Edelm. heeren
Mutsaers en Lui/ben op de omtrent hem in de vergadering van de Tweede Kamer
door hun Ld. gemaakte aanmerkingen enz. Amsterdam 1848.
De Evangelische Kerkbode (11 Febr, 1848) juicht natuurlijk de Kamer toe,
omdat ze de strafwet zonder placet verwierp.
3) Arch. bisd. 's Bosch. Part. corresp. met het min. van eeredienst. 8 Aug.
1847. Orig. in 't Fransch.
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onrecht verduren, dat de quaestie van het placet opnieuw aan de
orde was gebracht.
Wijl de Kamer zich met 41 stemmen tegen 15 voor het placet
verklaard had, meende de regeering aan deze verklaring der Tweede
Kamer te moeten toegeven en haar overtuiging te mugen olïeren ').
Het beginsel van het verlangde placet, in het ontwerp van het straf
wetboek opgenomen, was wel niet meer gekleed in e n vorm, die bij
uitsluiting aan het hoofd der R. K. Kerk deed denken, wel had men
getracht, de kleur der eenzijdigheid weg te nemen, de zaak echter
was en bleef een hatelijkheid tegen de Roomschen gericht.
Men oordeele zelf artikel 38, dat aldus luidt:
»De bedienaar van de godsdienst die, zonder voorafgaand verlof
der regeering, heeft afgekondigd, verspreid of

in druk uitgegeven

eenige acte of eenig geschrift, onder welken naam en in welken vorm
ook vervat, van eenig buitenlandsche geestelijke of kerkelijke ver
gadering of overheid, wordt gestraft met correctionneele gevangenis
straf van een tot drie jaren en geldboete van honderd tot duizend
gulden, te zamen of afzonderlijk.
»Van de bepaling zijn uitgezonderd de acten, welke uitsluitend
gewetenszaken van bijzondere personen of onderwerpen van kerkelijke
leer en tucht betreffen."
Opnieuw verhief de katholieke pers haar stem en protesteerde
tegen de zwakheid der regeering, die onrechtvaardige en ongrond
wettige eischen niet van de hand dorst wijzen2).
hachelijker werd en het

Nu de toestand al

placet dreigde, richtten de apostolische

vicarissen van Brabant en Limburg een adres aan de Tweede Kamer.
»Nieuw is deze stap, zeiden de bisschoppen, nog nimmer zoolang het
koninkrijk bestaat, hebben de gezamenlijke Roomsch-Katholieke kerk
voogden van het grondwettig recht om verzoekschriften in te dienen
bij de staten-generaal gebruikgemaakt." Tegen verschillende artikelen
werd verzet aangeteekend, vooral echter tegen art. 38, dat door hen
»de grootste steen des aanstoots" wordt genoemd.

De kerkvoogden

eindigden smet de herhaling hunner bede, dat de vrijheid en bescher
ming der godsdienst bij de grondwet gewaarborgd, onverlet blijven
') Ten minste in schijn, want in werkelijkheid had de regeering geen over
tuiging tegen het Placet.
2) De Tijd van 4, 6, 11 Januari 1848.
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en dat de aangeduide artikelen van het voorgedragen strafwetboek
dien overeenkomstig, deels verwijderd, deels gewijzigd worden. Overi
gens moeten zij ten slotte verklaren, dat, gelijk ze bij niemand willen
achterstaan in het eerbiedigen en gehoorzamen der wereldlijke macht,
als dezer verordeningen met het geweten niet strijden, zij evenzeer
bereid zijn, om des noods door hun voorbeeld nogmaals den regel in
te scherpen; men moet Gode meer gehoorzamen dan den menschen ' •).
Mr. H. VAN SONSREEK zocht «middelen om zich te verstaan," om
een weg van verzoening te vinden, en schreef een degelijke brochure 2),
die niet in alles onverdeelden bijval vond 3).
Weldra echter werd het protestantsch geroep om het placet over
stemd door de luide kreten van vrijheid en oproer, die uit naburige
landen opgingen en ook hier schrik en angst verspreidden. Een nieuwe
grondwetsherziening weerde het placet voor altijd uit onze wetten.
Nadat VAN SON einde 18i7 en begin 1848 door de zonderlinge
inconsequentie en onverdraagzaamheid bittere dagen had beleefd, trad
hij den '25. Maart, toen de zon der vrijheid begon te rijzen, met de
andere ministers af, om in zijn departement opgevolgd te worden
voorloopig niet door MUTSAERS , maar door Mr. L. A. LIGHTENVELT,
die eerst in 18i8 en later wederom in 1853 aan het hoofd stond van
het departement. Deze jaartallen en bijzonder het laatste zegt genoeg
zaam, dat wij LIGHTENVELT nog vaak zullen ontmoeten.
VAN SON beschouwde in de gegeven omstandigheden de keuze als

gelukkig. »De heer LIGHTENVELT, pupil van mijn vader, van kindsbeen
af mijn vriend, zegt hij, onderscheidt zich door een hoog gevoel van
rechtvaardigheid, door een rond karakter en een edel hart, waardoor
hij in mijne tegenwoordigheid en ten aanhooren van andersgezinden
menigwerf de zaak van katholieken bepleit, hunne staatkundige grie
ven aangedrongen heeft. Menige benoeming van katholieken tot open
bare betrekkingen is gedurende mijn aanzijn alhier door hem kracht
dadig bevorderd, en herhaaldelijk heb ik hem hooren ijveren voor
hunne inbezitstelling der voorrechten en rechten, die de grondwet
allen zonder onderscheid van gezindte waarborgt.

') De Tijd, 16 Juni 1848.
2) Beschouwingen over het Koninklijk recht van placet. 's-Gravenhage, 1848.
3) De Katholiek, 1848, D. XIII, bl. 134 vv.
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Onder het staatkundig opzicht hebben hem zijne advocatiëele
practijk te 's Bosch, het advocaat-generalaat bij den Hoogen Raad en
de verkondiging zijner beginselen, die hij nooit bewimpeld heeft, de
reputatie eens rechtzinnigen liberaals verworven, waaraan het staats
bestuur thans onontbeerlijke behoefte heeft. Meer dan die cordaatheid,
dan die zucht naar ware vrijheid en gelijkheid, schijnt mijns erachtens van een minister voor de katholieke belangen niet te worden
gevorderd, en ik mag derhalve, zooals ik hem grondig ken, alle goed
van zijn bewind verhopen."
Een bijzonder vurig katholiek was LIGHTENVELT niet.

VAN SON

kon echter verzekeren, dat dit op zijn openbaar leven niet den min
sten invloed zou hebben.

Hij waarschuwde Mgr. DEN DUBBELDEN,

alle wantrouwen uit het hart te bannen. Want indien LIGHTENVELT
in den kring van het hem toevertrouwde departement wantrouwen,
tegenwerking, of stelselmatige bestrijding mocht ondervinden, zou hij
onmiddellijk de portefeuille neerleggen, »wat ik, zoo besluit VAN SON,
in den huidigen toestand voor de katholieke belangen nadeelig achten
zou." ')
Toen de commissie tot herziening der Grondwet over de vorming
van een ministerie handelde, zeide STORM, dat LIGHTENVELT als
katholiek bij de katholieken niet zeer gezien was.

DONKER wist, dat

hij geene van de gebruiken der katholieke Kerk betrachtte. Hij had
gehoord, dat hij er uit Rome van was gedispenseerd; hetgeen aan DONKER
het vermoeden gaf, dat LIGHTENVELT wel tot de orde der Jezuïeten
kon behooren. De commissie nam LIGHTKNVELT niet. Hij kwam echter
in het ministerie SCHIMMELPENNINCK. 2)
Mocht deze keuze, volgens VAN SON, gelukkig heeten, een zeer
weldadigen invloed »op de katholieke belangen" oefende de verhefling
van Mgr. ZWIJSEN tot internuntius bij het Nederlandsche hof en vicesuperior der Hollandsche missie ad interim.
Mgr. IN'NOCENTIUS FERRIERI, die tot September 1847 beide waar
digheden had bekleed, ontving eener hoogere bestemming. Met »ware
droefheid" vernam men zijn heengaan, omdat men het als »een zeer

Arch. bisd. 's Bosch. Part. corresp. met het min. van eeredienst, 26
Maart 1848.
2) Dagverhaal van Thorhecke, De Gids. 1908, I, 4-72.
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groot verlies" beschouwde '). In liet herderlijk schrijven, waarmee
Mgr. FERRIERI afscheid nam van de llollandsche missie, prees hij
vooral haar godsvrucht en naastenliefde: «Vruchten uwer milddadig
heid, Christenen, zijn die fraaie gebouwen, waarin uwe jongelingschap
de opleiding geniet, om eenmaal onder u de plaats van bedienaren
des heiligdoms te bekleeden". Na te hebben vermeld, dat Mgr. van
Gerra ad interim in zijn plaats is benoemd, vervolgt hij: «Groot is
de vreugde, die wij smaken in de vaste overtuiging, dat zoowel onze
voorloopige hoogeerwaarde plaatsvervanger, Mgr. ZWIJSEN, als onze
opvolger steeds in een kinderlijke toegenegenheid en in uwe herders
een onvermoeide en ijvervolle medewerking ontwaren zullen."2)
In zulke medewerking mocht Mgr. ZWIJSEN zich werkelijk ver
heugen. En ofschoon Mgr. VAN IIOOYDONK over deze benoeming
sprekend DEN DUBBELDEN vroeg : »Hoe zal dit in Holland klinken ?" 3),
ZWIJSEN ondervond er en met name in Warmond innige verknochtheid
en krachtigen steun. Had Mgr. ZWIJSEN deze verheffing voor een deel
aan zijn vriendschap met WILLEM II te danken, diezelfde vriendschap
begunstigde zijn arbeid aan het heil der Hollandsche missie. In deze
betrekking vooral vermeerderde hij zijn invloed, die hem later zoo
zeer te stade zou komen. Tilburg, waar ZWIJSEN ook in de dubbele
waardigheid van vice-superior en internuntius bleef resideeren, werd
het middelpunt der Nederlandsche Kerk.
Niet minder ondervond Luxemburg de heilzame werkkracht van
den nieuwen internuntius ad interim. Het is bekend, hoe Mgr. LAURENT
apostolisch vicaris van Luxemburg, om een betreurenswaardig mis
verstand bij WILLEM II in ongenade viel. Krachtig drong men bij
GREGORIUS XVI op zijn verwijdering aan. Mgr. LAURENT zelf wilde,
om wille des vredes, niets liever en vroeg zijn ontslag. Donker was
de toekomst van het zoo jammerlijk verweesde bisdom. Op het beleid
van Mgr. ZWIJSEN stelde Pius IX zijn hoop en droeg hem op, binnen
een maand in den opengevallen zetel van Luxemburg te voorzien.
Thans ontwikkelde ZWIJSEN zijn volle werkkracht, won alom inlicïitingen en vestigde ten slotte zijn keuze op den zeereerw. Heer

') Arch. bisdom 's boscl>. Corresp. 1831—1851, 12 Sept. 1846.
2) De Tijd, 21 Sept. 1847, Cath. Nederl. StemmeD, 25 Sept. 1847.
3)
Arch. hisd. 's Bosch. Corresp. 1831—1851.
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NICOLAAS ADAMES, secretaris van Mgr. LAURENT. WILLEM II stemde

met het voorstel van zijn vriend en raadsman in met de woorden:
»Monseigneur, als deze de geschiktste is, benoem hem dan"! Een half
uur later was de brief der benoeming verzonden.
Nog denzelfden avond werd ZWIJSEN ten Hove ontboden. »Monseigneur, zei WILLEM II, een commissie van aanzienlijken van Luxem
burg is zooeven hier aangekomen, die zich tegen de benoeming van
ADAMES

verklaart. U zal dus een ander moeten nemen." »Sire,

antwoordde ZWIJSEN, zij komen te laat, de benoeming is verzonden
en ik heb slechts opdracht tot ééne. Morgen is de benoeming in
Luxemburg bekend. Wat een opspraak zou een herroeping niet ver
wekken." De Koning berustte er in en de Luxemburgsche moeilijkheid
was vereffend. <)
Het duurde niet lang, of WILLEM II voelde genegenheid, voortaan
altijd een

Nederlandseh vice-superior der Hollandsche missie te

hebben. Toch vreesde men, dat dit »tot recriminatie aanleiding (kon)
geven als een partieele uitvoering van het concordaat". Hoewel men
daarbij voegde, dat »de personeele quaestie van den beginne af
moeilijkheden zou baren en de vraag ontstaan of de tegenwoordige
interimaire vicarius of de bisschop van Curium met die permanente
waardigheid van superior bekleed behoorde te zijn," ernstig was dit
bezwaar geenszins. Want WILLEM II zou zeker geen ander dan
ZWIJSEN hebben gewenscht, terwijl Mgr. van Curium om zijn vroegere

moeilijkheden met Mgr. FERRIERI 2) en zijn geringere vaardigheid in
de behandeling der zaken wellicht niet in aanmerking kon komen.
Met de bovengenoemde «recriminatie" wachtte men niet op een
permanente benoeming van een Ilollandschen vice-superior. Reeds
terstond was de internuntius ad interim de steen des aanstoots
geworden. Vooral richtte de Arnhemsche Courant haar pijlen op hem.
»Men heeft het op Mgr. van Ge.rra gemunt, schrijft De Tijd, en
in hem de zoogenaamde heerschzucht der katholieke geestelijkheid
gepersonifieerd, zonder nogtans ooit het woord te bezigen ; want het
bewijs van de heerschzucht der predikanten is nog van te versche

•) Bossche Leg. en Verh. door F. M. A. Arnolds, 's Hertogenbosch, 1890,
IV, bl. 321—322.
2) Arrh. hisd. 's Bosch. Papieren Van Son, A. W. van Brienen.
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dagteekening, om reeds nu de katholieken daarmede te lijf te durven
vallen.
»Wordt de heer STORM door de provinciale staten van Noord-Brabant
niet herkozen, Mgr. van Gerra draagt er de schuld van. Wordt de
begrooting aangenomen, het is omdat Mgr. van Gerra het zoo gewild
heeft. Een Spaansche diplomaat wordt door zijn hof teruggeroepen,
Mgr. van Gerra heeft er de hand in gehad. En als een paar ministers
gezegd worden hunne demissie te willen nemen, dan is het Mgr. van
Gerra, die hen noodzaakt te blijven. In één woord in Nederland
regeert niet meer de Koning, 't is Mgr. van Gerra, die het roer van
den staat heeft gehecht aan zijnen bisschoppelijken staf, en Kerk en
Staat van Nederland regeert onder het toezicht van pater ROOTHAAN.
»'t Is kluchtig zal men zeggen, zoo besluit De Tijd, en waarlijk er
is niet één katholiek die dit zal lezen zonder hartelijk te lachen. En
toch de

Arnhemsche Courant discht bijna dagelijks zijnen goed-

geloovigen lezers van die aardigheden op." ')
Met vreeze en angst beschouwde De Evangelische Kerkbode wat
rondom hem gebeurde. Nu reeds ziet hij, hoe de toekomstige hierarchie
zich langzaam ontwikkelt. »Wij hebben wel is waar, tot dusver nog
geene eigenlijk gezegde Bisdommen en Bisschoppen, schrijft hij, maar
daarentegen hebben wij toch reeds Bisschoppen in partibus, van
Gerra, van Curium, van Irene, van Dardanië, en welke al niet meer ?
Ja tot in onze Oost

en West-Indische bezittingen ontwikkelt zich

duidelijk de krachtig op het gouvernement werkende en veelvermogende
invloed der Hierarchie, naardien nog onlangs twee bisschoppen in
partibus derwaarts zijn afgezonden. Wat meer is, de Bisschop van
Gerra is ad interim benoemde Nuntius van den Pauselijken Stoel bij
het hof van 's Gravenhage."
Bij het beschouwen al dezer bijzonderheden is De Evangelische
Kerkbode volstrekt niet gerust, en vraagt, of er niet een plan zou
bestaan, om, »nadat men zachtkens het Nederlandsche volk aan den
naam van Bisschoppen • heeft gewend, later met de werkelijke Bis
schoppen voor den dag te komen? Zoude men hierin ook pogingen
moge bespeuren, om eens metterdaad Bisdommen op te richten en
het vaderland in eene geestelijke provincie van Rome te herscheppen ?
') Nummer van 14 Sept. 1847.
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Zoude men mogen vermoeden, dat met dit alles de weidsche inhaling
der Roomsche kerkvoogden op sommige plaatsen, door het uitsteken
van vlaggen, door optochten, eerewachten, enz. in eenig rechtstreeksch
of zijdelingsch verband staat?... Hoe dit zij, zoo besloot De Evan
gelische Kerkbode, één ding is zeker, Rome overhaast zich niet, maar
het haast zich langzaam; het houdt altijd zijn doel in het oog, en
dat doel is: Nederland moet wederom aan den Paus onderworpen
worden en als eene nieuwe parel aan de driedubbele kroon prijken." ')
Men kan niet ontkennen, dat door De Evangelische Kerkbode hier
meer dan vier jaren tevoren het herstel der Hierarchie vrij juist is
voorspeld. Tot voorbereiding daarvan heeft Mgr. ZWIJSEN tijdens zijn
interimaire waardigheid, van 24 September 1847 tot 3 Juli 1848, veel
gewerkt 2 ). Op laatst gemelden datum trad Mgr. CAROLUS BEIGRADO
als internuntius bij het Nederlandsche hof en vice-superior der Hollandsche missie op Onafscheidbaar is zijn naam met het herstel der
Hierarchie verbonden. De aanvaarding van zijn dubbele betrekking,
die hem zooveel arbeid en zorgen, maar ook daarna veel vreugde zou
bereiden, viel in een zeer onrustigen tijd.

De grondwetsherziening

met al haar strijd en woelingen, met al haar angstige vreeze en blijde
verwachting was in vollen gang. Voor een tijd ontworstelden zich de
Nederlandsche wetgevers aan den dwang van het protestantisme en
schiepen een grondwet, die onder meer dan één opzicht gunstig was
voor de practische emancipatie der katholieken en het herstel der
kerkelijke hierarchie.
') Nummer van 8 October 1847.
Met een pontificale mis in de Theresiakerk sloot hij zijn werkzaamheid
in die dubbele betrekking.
2)

H O O F D S T U K IV.

DE «NEGEN MANNEN«. DE '27 ONTWERPEN, IN 1848 BIJ DE KAMER INGE
DIEND, VOLDOEN NIET. HET TOEGEVEN VAN WLLLEM II. ÜE STAATS
COMMISSIE TOT HERZIENING DER GRONDWET. ALGEMEENE VREUGDE. ÜE
KATHOLIEKEN EN HUNNE VORDERINGEN. HET ONTWERP VAN GEWIJZIGDE
GRONDWET. GOED- EN AFKEURING. HET ONTWERP IN DE SECTlëN DER
KAMER. VREEZE DER VRIJHEIDSGEZINDEN EN VOORAL DER KATHOLIEKEN.
HUN GESCHRIFTEN. DE STATISTIEKEN. DE PETITIES. MANIFEST VAN
VAN VREE. DE KONING IN DEN STAATSRAAD. DE LIMBURGSCHE QUAESTIE.
HET ONTWERP IN DE KAMER. BIJDRAGE VAN THORBECKE. HET ONT
WERP WORDT AANGENOMEN. VOORDEELEN DER KATHOLIEKEN, VOORT
KOMEND UIT DE HERZIENING EN DEN GEEST, DIE HAAR LEIDDE.

De herziening der grondwet van 1840 had niemand bevredigd en
werd door THORBECKE een nationale teleurstelling ') genoemd. Was
ook de enkelvoudige tweejarige begrooting met een »zeer kleine dosis
ministerieele verantwoordelijkheid" verkregen, spoedig werd de nood
zakelijkheid eener tweede herziening erkend. Weldra kwam dan ook
de Tweede Kamer gedurende de zitting 1844—1845 in haar adres
terug op »eene tijdige herziening en verbetering onzer staatsinstel
lingen." Maar de Eerste Kamer meende zich met dat adres niet te
moeten vereenigen, welk besluit werd toegeschreven aan den invloed
van Mr. W. L. F. CHR RIDDER VAN RAPPARD.

De bekende stoute

poging der negen leden in het najaar 1844 stuitte af op de meer
derheid zelfs der Tweede Kamer.

De groep der negen: LUZAC, VAN

DAM VAN ISSELT, VAN RECHTEREN, ANEMAET, DE KEMPENAER, STORM,
THORBECKE,

vooruit.

VAN

HEEMSTRA en WICHERT was de meeste anderen

Voor ministerieele verantwoordelijkheid zonder beperking,
'

') Aanteekening op de grondwet. Tweede Uitgave. Voorrede.
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eenjarige begrooting, meer invloed der vertegenwoordiging op het
koloniaal bestuur scheen men nog niet rijp; en WILLEM II zelf voelde
zich door het voorstel der negen persoonlijk diep gekrenkt ').
Weldra echter zou de Koning voor den drang der omstandigheden
moeten zwichten.

In de naaste omgeving van den troon was het

minister VAN HALL, die in schranderheid, kracht en politieken takt
de anderen overtrof.

Men wil, dat hij het eerste den koning tot

toegeven trachtte te brengen.

Toch zou hem die poging de porte

feuille hebben gekost, indien niet »Mr. VAN DOORN VAN WEST-CAPELLE
de man, die als de meest conservatieve staatsman bekend stond, den
koning had weten te overtuigen, dat de herziening niet langer kon
worden verschoven."2)

Dat VAN HALL zeer zeker voor een ruime

grondwetsherziening gestemd was, bleek uit zijn Memorie van 1841.
Dat hij als minister daarom nu en dan zoowel tegenover zijn ambtgenooten als tegenover den Koning in een scheeve positie kwam, lag
voor de hand.

Later is verschil van zienswijze ten deze met den

koning oorzaak van zijn aftreden geweest.3)
Van de andere zijde ontbrak het ook niet aan hooggeplaatste en
met het volkomen vertrouwen van den Koning vereerde staatslieden,
die Z. M. de gevaren onder het oog brachten, welke »van het veldwinnen van liberale begrippen en het toegeven daaraan te duchten
waren." 4)
Zonder eenigen twijfel behield het gevoelen der laatsten bij WIL
LEM II de overhand, want tot Maart 1848 was het hem met de

herziening der grondwet geen ernst.

Zonneklaar bleek dit uit de

zeven en twintig ontwerpen van wet tot herziening der grondwet. Op
verzoek des Konings trok zijn vertrouweling Mr. VAN RAPPARD, pre
sident van het Geldersche hof, bijgestaan door VAN DOORN VAN WESTCAPELLE uit de aanteekeningen der Tweede Kamer op het voorstel

der »negen mannen" een voorstel tot grondwetsherziening. De bron,

') Over het voorstel der negen mannen zie Het staatsbeleid van Thorbeclce
door Mr. G. J. Grashuis, Baarn 1908, bl. 259—261.
2) De Gids 1883, I, bl. 5.
3) De Gids 1899, IV, bl. 268.
4) De Gids 1899. IV, 235—237.
Van Hall als minister door Mr. J. G.
Gleichman.
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waaruit men geput had, toonde welke veranderingen de meerderheid
der Tweede Kamer verlangde. ')
Den 10. October 1847 werd in den Kabinetsraad officieel aan de
ministers en den 18. daarna in de troonrede aan het volk bekend
gemaakt, dat de Koning van de noodzakelijkheid eener herziening
overtuigd was. Den 23. October benoemde hij een commissie, die
bijna dagelijks van 2(5 October tot 9 November vergaderde, om het
voorstel van VAN RAPPARD en VAN DOORN tot ontwerpen van wet te
herscheppen. Bij rapport van den 11. November werden 14 ontwerpen
bij Z. M. ingeleverd, welke later in 27 ontwerpen gesplitst zijn.
Hoe de Koning daarbij te moede was, leert ons het dagboek van
Mr. A. G. A. RIDDER VAN RAPPARD, destijds directeur van het Kabinet.
Nog in Januari2), toen de ontwerpen aan den raad van state waren
of zouden worden verzonden, sprak de koning zich tegen de grond
wetsherziening uit. »De grondwetsverandering, zeide hij, zou ons
ongeluk zijn. Over 3 d 4 jaren zouden wij er berouw van hebben.
Wij lieten ons in een maalstroom mede slepen, zonder dat de gevolgen
te berekenen waren." En toch hoe weinig was er toegegeven aan het
verlangen der vrijheidsgezinden!
In den loop van Januari 1848 reeds begon men over de ont
werpen te spreken. Men was achterdochtig, want men kende den
inhoud niet en het vertrouwen op de regeering ontbrak. »Wat ook
de regeering doen moge, schreef De Tijd s), waarschijnlijk is het, dat
hare ontwerpen veelal afkeuring zullen ondervinden, omdat zij uit
gaan van ministers, die niet het noodige vertrouwen bezitten. Zulks
is wel te betreuren, want het maakt den toestand niet weinig zor
gelijk." Veel krasser uitten zich de Catholijke Nederlandsche Stemmen.
Zij waarschuwen de regeering zich niet blindelings in liet verderf te
storten; dat de vrijheid uit haar graf zal ontwaken. Want »neen,
bestuurders! zoo luidt het, niet straffeloos zult gij ons de keel toewringen. Onze petities zullen, als de lastige kikvorschen het huis van
den Egyptischen Pharao, de stad der paleizen bedekken; wij protes<) Geschiedenis der 27 Ontwerpen enz. in 1847—1848, toegelicht door Mr.
J. A. Graaf van Randwijk, 's Gravenhage 1879, bl. 13 —14.
2) Den 8. of den 20. Zie Gleichman,
De Gids, 1899, IV, bl. 265; en
De Gids, 1883, I, bl. 9.
Den 22. Jan. 1848, vgl. 27. Jan.
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teeren tepen uwe handelwijzen en helpt dit niet, dan voorzien wij,
dat eenmaal de aangewakkerde volksgeest verschrikkelijk zal ont
waken" i). Zoo sprak men uit vrees voor de toekomst.
Bij koninklijke boodschap van 8 Maart werden de 27 ontwerpen
aan de kamer aangeboden, en daarmee bekend gemaakt aan het
volk. Op staanden voet ging er een storm tegen op in het land. Bij
het doorloopen der ontwerpen ontstond bij de katholieken een pijnlijk
gevoel: het was een gevoel van teleurstelling. Een karige hand, zeide
men, bood eenig goeds, maar trachtte zoo veel mogelijk terug te
nemen.

Dit wekte misnoegen.

In het belang zoowel van den vorst

als van het volk had men zoo gaarne gezien, «dat een gulle hand
den standaard der vrijheid hadde aangegrepen en dien geplant in den
boezem van het volk." 2).
Het Handelsblad overlaadde de ontwerpen met bitteren spot. De
N. Rotterdamsche Courant, die gewoon was vreedzaam te zijn maakte
zich zoo boos, dat ze onmiddellijk overging tot de vordering van een
petitionnement. Zonder de ontwerpen uitdrukkelijk te bespreken vraagt
de Arnhemsche Courant vrijmoedig, of WILLEM II zich aan Louis
PHILIPPE zal spiegelen, terwijl de Courriev Batave de voorstellen niet

als ernstig beschouwt, maar als middel om de kroon van haar ministers
te ontdoen3). »Door zoo te handelen, roepen de Cath. Nederl. Stemmen
uit, verliest de vorst alle populariteit, de regeering alle achting, en
echter — in deze gesteldheid zetten wij ons in staat van oorlog.
Wee! wee! zoo de tooncelen van Harlingen en Groningen zich mogten
hernieuwen; wee! wee! zoo de laatste dagen van JOHAN DE WIT
zouden herleven : het Hollandsche volk is gedwee, dit is steeds gebleken;
doch het Hollandsche volk. de geschiedenis leert het, is ook verschrik
kelijk in deszelfs woeden en niet ligt te bedaren, en zoo, wat God
verhoede, Amsterdam

het voorbeeld volgde van Parijs, Munchen,

Sigmaringen en zoo vele andere Duitsche steden, o zeker waren
alsdan voor vaderland en Koning de rampen niet te overzien." 4)
Onder den indruk dezer beweging schreef de directeur van het
kabinet des Konings, Mr. A. G. A. VAN RAPPARD, in zijn dagboek :
') Nummer van 8. Jan. 1848.
2) De Tijd, 11 Maart 1848.
3) In De Tijd, 1848, 14 Maart.
Nummer 12, 1848.

97
»De wetsontwerpen werden bij het publiek ongunstig beoordeeld."
THORBECKE ging verder en was van meening, dat het gevaar alleen

door toegeven kon worden gekeerd. Den 7. Maart schreef hij bij het
portret van GUIZOT : «Het lot van GUIZOT is een treilend voorbeeld,
dat het gevaar, hetwelk men van verandering vreest, soms juist in
het niet veranderen ligt." En aan LUZAC, die hem de 27 ontwerpen
zond, antwoordde hij den 10. Maart: Een klein mager schepje uit
onzen ketel. Dat het er bij blijve is, dunkt mij, onmogelijk." ')
Zooals bijna altijd

zag THORBECKE ook ditmaal goed. Te diepen

indruk toch maakte het krachtig verzet des volks. Zelfs de leden der
Tweede Kamer, voor het meerendeel ten opzichte der herziening
niet vrijzinnig gestemd, oordeelden dat toegeven noodzakelijk was.
Op aandringen van een groot aantal conservatieve leden begaf de
minister van fniantiën, W. VAN RAPPAUD, zich Woensdag 13 Maart
naar den Koning, om een ruiinere herziening te bepleiten. Hij kreeg
echter geen bescheid.
Maar nauwelijks waren er eenige uren verloopen, of WILLEM II
zag duidelijk in, breeder herziening te moeten bewilligen. Men vraagt
zich af, wat hem daartoe heeft gebracht. In die dagen verzekerde
men, dat brieven uit Duitschland zijn zienswijze hadden veranderd.
Werkelijk was er in dat land stof in overvloed tot verontrustende
berichten. Te Berlijn hield men ultra-democratische volksvergaderingen,
en stelde men afbeeldingen der 1'arijsche barricaden ter navolging
ten toon. Reeds hadden vele vorsten, en met name de grootvorst
van Saksen-Weimar, staatsrechtelijke concessiën gedaan. Een Duitsch
parlement was saam geroepen naar Frankfort; te Weenen vreesde
men de revolutie. Dat men niet enkel de vorsten, maar ook de
aristocratische regeeringen verfoeide, toonden de woelingen in Bremen
en Hamburg.
Of hierdoor alléén de Koning tot zijn gewichtig besluit is gebracht,
blijkt niet voldoende Waarschijnlijk is het niet. Ofschoon het dagboek
van den directeur van het kabinet, naar het schijnt, over dien dag
niets vermeldt, is het vermoeden gewettigd, dat WILLEM ook door
een andere beweegreden werd gedreven, aan VAN RAPPARD geen
uitsluitsel te geven, maar na eenige uren uit eigen beweging het
') De Gids,

II.

1888, I, blz. 10-11.

7

98
gevraagde toe te staan. Wellicht toch heeft de Koning gemeend, dat
zijn persoonlijke daad, zijn voorstel motu proprio gedaan, tegen de
gevaren die den troon bedreigden krachtiger zou werken dan een
daad der ministers.1) J. A. SMITS, die zich terstond met de vrijheidsgezinden in verbinding had gesteld, schreef uit Den Haag aan Dr.
CRAMER : »Weet gij, wie die revolutie gemaakt heeft ? Ik geef' het u
te raden, wie den Koning heeft kunnen bewegen tot dien stap. Het
is VAN BEVERVOORDE , generaal NAHUYS, D E KEMPENAER en VAN VLIET.
Achter het scherm zaten DONKER CURTIUS, LUZAC en RIIORBECKE ).
Hoe het zij, denzelfden 13. Maart deed WILLEM doorzijn adjudant den
voorzitter der Tweede Kamer Jhr. W ILLEM BOREEL VAN H OGELANDEN
bij zich ontbieden en vroeg hem naar de gezindheid der Kamers. #
En toen BOREEL te kennen gaf, »dat zelfs de afgevaardigden, die tot
hiertoe de regeering het meest ondersteund hadden, in de gelederen
van den tegenstand waren overgegaan", dat de indruk, dien de 27
ontwerpen op de meerderheid der Kamer hadden gemaakt, ongunstig
was, deelde Z. M. hem de beslissing mede, die minister VAN R APPARD
eenige uren vroeger tevergeefs had gevraagd. »In dat geval is geen
tijd te verliezen, klonk het veelbeslissend woord, ga uit mijnen naam
aan uwe ambtgenooten zeggen, dat nu ik zie dat mijne voorstellen
niet voldoende zijn, ik bereid ben aan hun verlangen gehoor te geven
en alles toe te staan wat tot welzijn van het land zal kunnen strekken ).
De redenen, die hem tot deze gewichtige verklaring hadden gebracht,
werden nader ongeveer in dezer voege ontwikkeld: »De (27) ont
werpen van grondwetsherziening aan de Kamer aangeboden waren
ingericht naar de vroegere denkbeelden van de meerderheid der Kamer,
toen er geen uitzicht bestond, dat eene ruime herziening ingang zou
vinden.
»Nu echter die meerderheid eene veranderde denkwijze aan den
dag heeft gelegd 4), bestaat er meerdere vrijheid om aan den wensch
door velen uitgedrukt te voldoen.
1)

De Bosch Ivemper, Geschiedenis enz. IV, bl. 288—239.
2) rapieren Cramer. Herziening der Grondwet.
3) Bosscha, Leven van Tl illem II, III Uitgaaf, bl. 471
472.
4) Hoe de Koning zelf het omdraaien der conservatieven aan de gezanten
der mogendheden mededeelde, zie Nuyens, Geschiedenis enz. van 1805 tot op
onze dagen. III, bl. 34—35.
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«De Koning wenscht daarover het verlangen der Kamers teen

nen,

opdat er dien-overeenkomstig nieuwe voorstellen van de regeering
kannen uitgaan: het uiten van dien wensch geschiedt proprio motu.
»Hij oordeelt het wenschelijk, dat noch de drukpers nog eenige
aandrang van buiten sehijne invloed te hebben gehad op de nieuwe
voorstellen der Kamers, die hij daarom spoedig hoopt te ontvangen.
«Hij stelt er prijs op, dat het volk ontzag blijve hebben voor het
oordeel der staten-generaal, en de samenwerking van de Kamer met
den Koning zal daartoe bevorderlijk kunnen zijn" ').
Spoedig erlangde deze stap, dien de Koning zelf peu usité, anderen
later

onregelmatig

15 Maart

noemden, ruchtbaarheid2) en werd

Woensdag

per telegraaf ter kennis gebracht van het gansche land.

Een onstuimige vreugde volgde die blijde boodschap op den voet. »Eere
den Koning, die zijn tijd en zijn volk begrijpt! Al te lang is zijn ridderlijk
hart geweld aangedaan, al te lang zijn zijne vrijzinnige inzichten mis
kend! Neen WILLEM is nog heden, wat hij altijd geweest is en altijd zijn
zal, de edelmoedige vorst, die goed en bloed veil heeft voor het welzijn
van zijn volk... Dat nu de Kamer bewijze, dat zij vaderlandsliefde bezit.
Dat zij zich edelmoedig en groot vertoone.

Zij plaatse zich op de

hoogte der omstandigheden. Zij zij voorzichtig en wijs. Niet van haar
moet de herziening uitgaan, zij moet komen van den troon."
Kamer voldeed aan den wensch der natie.

De

Den 10. Maart legde zij in haar verslag aan den Koning grond
slagen tot herziening voor, zoo constitutioneel mogelijk.

Maar zij

wilde niet aan de vrijheid van onderwijs. In zeer zwakke termen en
als ter loops alleen werd godsdienst aangeraakt. »Na het behandelen
dezer hoofdpunten, zoo werd gezegd, is nog door eenige weinige
leden de meening geuit, dat de vrijheid van godsdienst niet genoeg
zaam bij de bestaande grondwet gewaarborgd was; dringende zij
dientengevolge er op aan, dat van dit hun gevoelen bepaaldelijk in
het tegenwoordig verslag zou blijken." 4)
') Bosscha, T. a. p. bl. 472. Vgl. De Bosch Kemper, Geschiedenis enz.
V, 239.
2) Gesch. der 27 ontwerpen enz. door graaf van Randwijk bl. 40.
3) De Tijd van 15 Maart 1818.
4) Zie het verslag bij De Bosch Kemper, V, bl. 215 vv; verkort in De
Tijd, van 17 Maart 1848.
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De

vrijzinnigen uitten luide hun vreugde.

De studenten van

Utrecht hielden optochten en verlichten hunne kwartieren. Die van
Leiden en Delft organiseerden een optocht, allen te paard met fak
kels. Te Rotterdam prijkten stad en haven in vlaggentooi. Vooral in
Den Haag was het druk. Optochten met vaandels en fakkels liepen
de straten rond, om bij den Koning en de prinsen het Witn Neerlandsch bloed te gaan zingen.

Niet zoo blijde was het ministerie gestemd. Ontevreden van niet
te zijn geraadpleegd, bleef er niets anders over dan ontslag te vragen.
Maar ook afgezien van deze ontevredenheid was, bij de veranderde
stemming des Konings en der Kamer, hun aanblijven onmogelijk.
Reeds den 15. Maart drong De Tijd op hun aftreden aan. Nog krasser
was de verklaring van den volgenden dag: »Bezit het ministerie het
vertrouwen des volks? Neen. Bezit het ministerie het vertrouwen der
Kamer? Neen. Bezit het ministerie het vertrouwen des Konings?
Neen. Wat doen wij dan met zulk een ministerie? En waarom gaan
die mannen niet heen?"
Zij gingen heen.
Den 15. 's avonds werd LUZAC bij den Koning ontboden. Toen het
echter bleek, dat deze minister wilde noch kon zijn, was de beurt
aan DIRK DONKER CURTIUS. 1) In overleg met hem werd den 17. Maart
een commissie van vijf leden benoemd: Mr. DIRK DONKER CURTIUS,
Mr. J. M. DE KEMPENAER, Mr. L. G. LUZAC, Mr. L. D. STORM en Mr.
J. R. THORBECKE. Zij had de opdracht, een volledig ontwerp van
grondwetsherziening en tevens haar denkbeelden omtrent de samen
stelling van een nieuw ministerie voor te dragen. Een gewichtige en
moeilijke taak rustte op de schouders dezer mannen Zij waren er
echter voor berekend. Alle waarborgen gaf de commissie, die men
kon verlangen. TIIORBECKE, LUZAC en DONKER CURTIUS hadden be
wijzen geleverd, zoo zeide men, »dat zij de denkbeelden onzer eeuw,
tegelijk met de behoeften onzer natie begrijpen. STORM onderscheidde
zich door dezelfde verdiensten en vertegenwoordigde daarenboven het
katholiek element in den staat. DE KEMPENAER vrijzinnig op het zuiver
politiek terrein, was op het politico-religieus gebied de man van \eri) Reeds in 1839 had hij in zijn vlugschrift: Or<)e, Arnhem, 18 Aug. 1839,
een zeer scherpe critiek op de regeering geoefend.
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ouderde denkbeelden en historische herinneringen eener vervlogene
eeuw : hij vertegenwoordigde het protestantsche deel der natie. ')
Deerde het de commissie weinig wat de conservatieven dachten,
veel hechtten zij aan het oordeel der katholieken, die allen, vooral
in godsdienst en onderwijs, naar vrijheid streefden.
Voor deze laatsten was thans de tijd van werken gekomen. »De
zaak staat goed, schreef SMITS uit Den Haag aan Dr. CRAMER. Ik
tracht mij met die mannen in aanraking te stellen door VAN VLIET,
die mij naloopt. Ik voel dat zij ons noodig hebben. Met onze leden
van de Tweede Kamer, MUTSAERS uitgezonderd, is niets aan te vangen.
En toch er moet gewerkt worden. Ik neem een hoogen toon aan.
Ik heb VAN VLIET gelast te verklaren, dat als men ons katholieken
niet de vrijheid geeft, dat ik er dan den boel aan waag en niets
onbeproefd zal laten, om de katholieken van het geheele land in rep
en roer te brengen. Er moge dan van komen wat er wil. VAN VLIET
doet het onmogelijke, om mij gerust te stellen. Hij wilde mij naar
DONKER CIRTIUS brengen en naar LUZAC. Ik heb gezegd, dat als die

heeren mij spreken willen, dat zij het mij dan maar moeten laten
weten. Dat ik voor alles te vinden ben ; mits men opregt zij en de
vrijheid eene waarheid wordt." 2)
De gelegenheid om DONKER te spreken kwam weldra. »lk krijg
zoo even

VAN VLIET 3 ) voor den derde maal bij mij, voegde SMITS

aan den brief toe; hij komt mij uitnoodiyen om morgen eene confe
rentie te houden met DIRK DONKER CURTIUS. Deze is eigenlijk de
man. Ik zal het doen en schrijf u morgen dan den afloop." De con
ferentie had werkelijk plaats. Jammer, dat wij den inhoud daarvan
niet in alle bijzonderheden kennen. 4)
1)

Vgl. De Tijd van 20 Maart 1848. Over hetgeen van 22 tot '25 Maart
1848 te 's-Hage is voorgevallen, heeft lang een dichte sluier gelegen, die
thans grootendeels is opgelicht. Ik vind het Dagverhaal van Jhorbecke zeer
natuurlijk. Hij wordt door Luzac, D. D. Curtius en de Kempenaer niet zeer
heusch behandeld. Het is hier de plaats niet dit geheel te ontwikkelen Zie
De Gids 1003, I, 466 vv.
2) Papieren Cramer. Herziening der Grondwet.
3)
Eenige dagen daarna was van Vliet niet meer de tusschenpersoon.
»Van Vliet is uit de baan gekegeld. Hij weet er niet meer van", meldt Smits.
4) Een dubbel onderhoud met Dirk Donker en Storm stelde Smits gerust.
Hij schreef aan Cramer: »J'ai parlé aujourd'hui h Storm et hier ïi Mr. Donker.
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»Ik heb van den morgen DIRK DONKER gesproken, meldt SMITS
kort daarop. Hij heeft mij de mooiste beloften gedaan. Maar hij had
den tijd niet, om eens op zijn gemak te praten.

Hij stond juist op

het punt om naar den Koning te gaan, waar hij moest verschijnen
om een plan aan den Koning voor te leggen.

Het is moeilijk een

ministerie te vormen. Er zijn geen menschen te vinden voor koloniën
en financiën.

Het zijn twee specialiteiten, die men niet kan oprapen.

Er is niemand die den Oost kent behalve BAUD.
moet men iemand uit Amsterdam hebben.
behouden.

En voor finantiën

BAUD mag men niet

En VAN ONDERMEULEN zal niet willen.

voorzien, wat er van komt.

Het is niet te

Want als die ministerieele crisis lang

duurt, dan zullen de pruiken voor den dag komen, en aan Z. M.
zeggen: gij ziet wel dat de oppositie met al haar geschreeuw geen
mannen heeft. En 'tis waar ook. Hebben wij dan niet eene reactie
voor de deur? Dat wil zeggen, dat THORBECKE, LUZAC en DONKKR
op zij worden geschoven, en de dominocraten der Kamer de plaats
innemen, om de herziening in het politieke vrijzinnig, maar in het
godsdienstige fanatiek te maken" ').
Naarmate SMITS voor dit laatste meer beducht was, deed hij des
te meer zijn best, de gemoederen te bedaren en een vrijzinnig, eens
gezind ministerie in 't verschiet te stellen. De onderhandelingen gin
gen ijverig voort; het moest niemand verwonderen, dat de commissie
niet spoediger tot een resultaat kwam; mannen dienden er te zijn
van het nieuwe systeem, van talent en aanzien, van vrijheid en orde
tevens; gemakkelijk was het de ministeriëele zetels te vullen met
mannen zonder kleur of kunde; maar een geheel te vormen, met
één doel en één geest bezield, vorderde tijd, om met de candidaten
in overleg te treden, zich te verstaan en een program vast te stellen;
men moest zich derhalve niet ontijdig verontrusten; men kon ver
zekeren, dat met ijver werd gewerkt, dat LUZAC daarin werd bijge-

L'un m'a dit, qu'il croit, que je serai content du projet de révision ; c'était
Donker. L'autre, Storm, m'a déclaré avec un air de contentement, qu'on avait
fait beaucoup plus de concessiona aux catholiques, qu'il n'eut osé eapérer.
Ils m'ont déclaré, qu'ils avaient donné leur parole d'honneur k ne rien révéler
de leur oeuvre. Et c'est vrai, puisque personne, pas même leurs amis, n'en
savent rien." Papier un Cramer, Maart 1848.
') Papieren Cramer. Herziening der grondwet.
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staan door DIRK DONKER CURTIUS , die gisteren en eergisteren her
haaldelijk waren toegelaten bij den Koning.

Aldus trachtte men de

katholieken en anderen die vrees koesterden, gerust te stellen ').
Nochtans slaagde de commissie er niet in een ministerie te vormen.
Zij was verdeeld en kon het. niet eens worden over de keuze deipersonen.

Elk had zijn bijzondere mannen voor te dragen voor al

de ministeries 2 ), behalve voor justitie, dat reeds bezet was door DIRK
DONKER, en

vaarden.

voor finantiën en koloniën, die niemand wilde aan

Het kon niet langer duren en DIRK DONKER wilde niet

langer alleen blijven 3).
Ook de Kamer, bij monde van den president VAN GOLSTEIN , drong
er op aan dat er spoedig een ministerie tot stand mocht komen 4).
Daar komt op denzelfden dag, dat de samenstelling van het ministerie
mislukte, op Woensdag 22 Maart, graaf SCHIMMELPENNINCK uit Londen
te 's Gravenhage aan. Eerst den 14. Maart naar zijn gezantschapspost bij het Engelsche hof teruggekeerd, had hij in den ochtend van
dien dag in zijn afscheidsaudientie zich beschikbaar gesteld, om een
ministerie, waarvan hij deel zou uitmaken, te vormen.

De Koning

gaf een ontwijkend antwcord en liet hem vertrekken. Maar ieeds den
16. Maart werd hij teruggeroepen, om minister van buitenlandsche
zaken te worden.

Had LUZAC SCHIMMELPENNINCK als zoodanig voor

gedragen, ook de commissie had hem opgenomen in haar combinatie.
Afgestapt

te 's-Gravenhage verneemt hij, dat de commüsie in de

samenstelling van een ministerie niet slaagt en biedt zich nu zelfs
tweemaal opnieuw als kabinetsformeerder aan, waarin de Koning en
de commissie ten slotte berusten 5 ). «Hij kwam, teekende DE KEMPENAER later aan, als een engel der verlossing voor ons, voor de

beide anderen als een daemon der teleurstelling" 6). Dit woord behoeft
eenige verklaring.
Het ministerie, door de commissie saam te stellen, zou bestaan

') Vgl. De lijcl, 20 Maart 1848.
*) Hier overdrijft Smits. Vgl. Dagboek van Thorberke. De Gids 1903, I,
468 vv.
3) Panieren Cramer. Smits aan Cramer.
4) De Bosch Kemper. Geschiedenis enz V, bl. 263, v.
5) Dagverhaal van Thorbecke Le Gids, 1903, I, 477 vv. 23 Maart.
°) Bij de Bosch Kemper, t. a. p. V, bl. 26)5.
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uit de leden der commissie zelve en vier anderen. Met deze laatsten
slaagde men niet en SCHIMMELPENNINCK nam het over. Ongelukkig
vonden echter niet alle leden der commissie genade in zijne oogen.
DE KEMPENAER, STORM en TIIORBECKE werden op zijde gezet. Zoo
zeker was de benoeming des laatsten ook bij den Koning, dat de
directeur van het kabinet aan TIIORBECKE reeds rapporten over de
maatschappij van weldadigheid had toegezonden. Maar de leden der
commissie, STORM uitgezonderd, wilden THORBECKE niet. Dit was te
betreuren, maar, gezien het karakter van THORBECKE, zeer begrijpe
lijk <). Den 25. kwam nu het voorloopig ministerie-ScniMMELPENNiNCK
tot stand: president en buitenlandsche zaken SCHIMMELPENNINCK;
marine en koloniën RIJK; binnenlandsche zaken en hervormde eeredienst LUZAC; R. K. eeredienst LIGHTENVELT; oorlog NEPVEU; justitie
DIRK DONKER CURTIUS . Ofschoon velen de uitsluiting van THORBECKE
betreurden, vond men toch, dat er aan het roer stonden mannen
van talent en geestkracht, van onbesproken populariteit, wier vrij
zinnigheid boven alle verdenking was.
Op de overhaaste samenstelling van het ministerie oefenden de
ongeregeldheden te Amsterdam een niet geringen invloed. Dit straat
rumoer ging uit van een vereeniging van eenvoudige Duitsche klein
handelaars, waartoe ook een kleermakersknecht behoorde. Vol ver
wachting op een maatschappelijke omkeering ten gunste der arbeidende
klasse, poogde men een democratisch-socialistische beweging in het
leven te roepen. Zonder eenige voorbereiding of samenspanning liet
ean lid zeer slecht gestelde briefjes bij duizenden drukken en aan
plakken en riep de arbeiders, Vrijdag 24 Maart, naar Den Dam. »Zij
zouden daar wat belangrijks hooren en werk kunnen bekomen." De
Dam was om 12 uur door een talrijke volksmenigte bezet, maar
niemand kwam spreken. Toen nu de straatjeugd tot baldadigheden
oversloeg, plantten de ongeregeldheden zich voort. Er werden glazen
ingeworpen, hier en daar gestolen. Niet lang duurde het, en de oploop
werd op de botermarkt gestuit. Men nam de zaak zeer ernstig op,
omdat men den oorsprong niet kende.
') Zie hierover De Gids, 1883, I, 25 w. Thorbecke Bijdrage tot herziening
der grondwet. Leiden 1848, bl. 1 vv. De Bosch Kemper, Geschiedenis, l.etUrkundige aanteekeningen. Vooral Dagverhaal van Thorbecke in De Gids, 1903, I,
bl. 486 vv.
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Onmii.ldelijk spoedde de hoofdredacteur van De Tijd, J. A. SMITS,
naar Den Haag, vroeg audientie bij den minister van justitie, D. D.
CURTIUS en gaf liem kennis van de zaak te Amsterdam. Hij zeide,

»dat het geen politiek mouvement was; dat de burgerij, zelfs de
kleine burgerij, daaraan geen deel nam; dat geheel de beweging zich
bepaalde bij het canaille."
Dientengevolge raadde hij den minister:
»Te zorgen, dat de kleine burger niet in de zaak werd betrokken:
met eenige inwilligingen te doen omtrent de belastingen, die den
kleinen burger treilen; zulke inwilliging zou dien stand plaisir doen
en vreemd houden van de beweging; met te publiceeren door geheel
Amsterdam, dat de regeering de burgerij verzocht, zich niet als
nieuwsgierigen onder den hoop te vermengen, omdat de regeering
zich des noods met geweld van wapenen gedwongen zal zien tusschen
beide te komen tot handhaving der orde.
»Te zorgen dat Amsterdam van nacht meerdere troepen erlangt;
zoo nochtans dat de residentie, noch ook Haarlem of Leiden niet
gansch ontbloot worden.
»Een bezending van wapenen te doen naar Amsterdam, ten einde
daarmede den gegoeden burger te wapenen tot zelfverdediging."
D. DONKER CURTIUS antwoordde, dat hij onmiddellijk naar den
Koning ging en dat alles zou voorslaan.
SMITS vroeg audientie en ontving een «allerliafst briefje van den

adjudant des Konings, die hem meldde, »dat Z. M. uit den minister
van justitie had vernomen, wat SMITS omtrent Amsterdam had te
zeggen, en met te drukke bezigheden was bezet, om hem die audientie
te verleenen, hem tevens bedankende voor den ijver aan den dag
gelegd." ')
Niettegenstaande men eiken dag uit verschillende landen berichten
van revolutie en opstand vernam, bleef het te Amsterdam verder rustig.
Middelerwijl werkte de commissie met ijver aan het ontwerp voort.
Om haar in te lichten, hadden de katholieken reeds eenige hunner
verlangens geuit. Voor den redacteur van De Tijd, J. A. SMITS , was
dit niet voldoende. Hij raadpleegde zijn vrienden in Den Haag en
Amsterdam, ging daarop naar Delft, waarschijnlijk om het gevoelen
') Papieren Cramer. Smits aan Cramer. Herziening der grondwet.
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van V A N B E R K E L te vernemen. Het laatst begaf hij zich naar Warmond.
Na het advies der hoogleeraren te hebben gehoord, maakte hij Dins
dag, den 21. Maart, de » Vorderingen" der katholieken bekend in De
Tijd.

Te belangrijk is dit stuk, te juist drukt het de ideeën der

katholieken uit, om er iets van te verzwijgen. Ziehier:
»In den nieuwen toestand, die Zijner Majesteits heuglijk besluit
heeft gemaakt, is het plicht van elk rechtgeaard Nederlander, de
commissie van herziening der grondwet voor te lichten nopens de
behoeften, welke het land wenscht bevredigd te zien. Het is daarom
ook dat wij ons programma geven :
»Vrijheid en gelijkheid voor de wet. Een ieder wil haar, en de
gebeurtenissen hebben haar gevestigd. Al wie dus een vrijzinnig hart
in den boezem draagt, eische met ons vrijheid in den echten zin van
het woord. Hij behoort tot andere tijden, die nu nog inkrimpende
of preventieve bepalingen wil hebben ingevoerd in strijd met de
vrijheid.
«Vrijheid van diukpers. Wij hebben haar; maar de gevallen regeering
wenschte haar in te krimpen ! Het zij voor altijd gedaan met hen,
die rnder den schijn van het misbruik te willen keeren, voor hadden
de vrijheid te dooden. Men stralïe het misbruik zóó, dat de vrijheid
ongeschonden blijft
«Vrijheid van godsdienst.

Men plaatse niet meer het bespottelijk

woord in de grondwet, dat de vrijheid van

begrippen

is gewaarborgd;

daarvoor hebben wij geene grondwet noodig; er is geen politieke
macht in de wereld, welke die vrijheid kan aantasten. W ij hebben
recht op vrijheid van belijdenis en eeredienst; • niet slechts van de
eerediensten, die thans bestaan; maar wanneer men de vrijheid wil,
ook van die zich regelmatig mochten organiseeren, als zij noch de
rust, noch de veiligheid van den staat bedreigen. Iedere eeredienst
moet overigens de vrijheid hebben om zich te organiseeren, elk naar
haren bijzonderen aard.
«Gelijke bescherming moet worden verleend

aan

alle godsdienstige

gezindheden. Die bescherming zij nooit preventief; immers eene pre
ventieve bescherming is — of ontaardt in — overheersching. Daarom
zij het den staat nooit vergund, zich te mengen in de inwendige
belangen van eenige gezindheid. Want geschiedt zulks tegen den uil
der betrokkene eeredienst, dan heeft men

verdrukking; heeft het

107
plaats

met de

goedkeuring eener gezindheid, dan loopt men het

gevaar, dat deze boven de andere wordt begunstigd.
«Daarenboven strijdt het met de gelijkheid van bescherming, dat
de nu vigeerende grondwet aan sommige eerediensten bezoldigingen
waarborgt, en voor andere eerediensten de regeering slechts machtigt,
die te verleenen naar goedvinden.

Waar gelijkheid van bescherming

is, daar moet gelijkheid van recht bestaan.

En daarom, of de staat

moet geen enkele eeredienst bezoldigen, en dit verlangen wij; het
zoude een groote bezuiniging zijn; of zij moet aan allen gelijkelijk
recht geven op bezoldiging in evenredigheid der behoeften.
«Het moet overigens iedere gezindheid vrij staan gemeenten op
te richten, waar zij goed vindt, ten minste op hare eigene kosten.
«Vrijheid van onderwijs.

Het is e^ne ongerijmdheid, dat in een

land, waar vrijheid heerscht, de staat alleen het recht zou hebban
van onderwijs te geven.

Geef den staat het onderwijs, dan zal het

onderwijs afhangen van eene partij, die boven drijft, of van een enkel
man, welke die partij vertegenwoordigt in de regeering.

Is het niet

eane vrije natie onwaardig, dat de toekomst van een volk wordt
toevertrouwd aan de grillen van één man, of ten minste van ééne
partij ! Is het niet bespottelijk, dat daar, waar ieder recht heeft, om
zich een openbaar en dagelijksch onderwijs aan te matigen door de
pers, dat daar zelfs niet een geleerde de vrijheid zou hebben, om
eenige kinderen te onderwijzen. zonder machtiging der regeeiing!
Daarom de grondwet geve nu uitdrukkelijk vrijheid van onderwijs
Echter geene losbandigheid. Wij willen het toezicht van den staat
niet geheel hebben uitgesloten; want wij vragen geen vrijheid om
kwaad te doen; wij willen vrijheid om goed te doen.
«Vrijheid van associatie.
«Vrijheid van petitie.
«Een homogeen, verantwoordelijk ministerie.
«Onschendbaarheid des Konings
«Ontbindbaarheid der beide kamers.
«Rechtstreeksche verkiezingen.
«Openbaarheid der zittingen van de staten-generaal, der provinciale,
stedelijke, en zelfs van sommige plattelandsbesturen.
«Periodieke aftreding der leden dezer lichamen.
«Afschaffing der standen.
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«Afschaffing van de ministeriën van eeredienst, die bij de vrijheid
van godsdienst vervallen.
«Afschaffing van den staatsraad, die bij een homogeen ministerie
onnoodig is.
»Het opperbestuur der koloniën te regelen door de wet.
«Vereenvoudiging van het huishouden van staat, en om die mogelijk
te maken, de indeeling der provinciën en het getal der hoven over
te laten aan den wetgever.
«Eindelijk wij vorderen, dat in de grondwet eene bepaling worde
gevoegd, waardoor het beginsel wordt uitgedrukt, dat tegen het mis
bruik der door de grondwet gewaarborgde vrijheden, geen preventieve
wetten uitgevaardigd of besluiten of dispositiën mogen genomen worden.
«Ziedaar de voorname punten, waarop wij de aandacht der com
missie vestigen en welke zij, wij vertrouwen het, niet zal nalaten op
te lossen naar de ruime begrippen onzer eeuw en de gebiedende be
hoefte van het oogenblik."
Menigeen zal zich wellicht verwonderen, dat het katholieke Neder
land zoo luide om vrijheid riep. Het is echter alleszins verklaarbaar.
Die vrijheidskreet was een reactie op den staat van verdrukking,
waarin de katholieken ten spijt hunner theoretische emancipatie van
1798 hadden geleefd. Van bijna geen der toen verkregen rechten
hadden zij practisch gebruik kunnen maken, zoodat, vooral na den
terugkeer van den «Prins" in 1813, die rechten al spoedig een doode
letter waren geworden.
Daar kwam nog bij, dat de vijanden de katholieken niet alleen
volstrekt miskend en ten eenenmale geloochend hadden, maar zelfs
zóó ver waren gegaan, dat zij in De Fakkel, De Evangelische Kerk
bode en andere organen der geheime protestantsche genootschappen
hen het niet-vollc hadden gescholden.

Dat was een grove vergissing.

Vijftig droeve jaren waren sedert voorbij gegaan. De schuchtere,
bedeesde generatie van het einde der achttiende eeuw was door een
ander slag van mannen vervangen. Veel was er in den tusschentijd
geleden: geleden om den smaad, die gestadig den roomschen gods
dienst was aangedaan ; geleden om den gewetensdwang in de op
voeding der kinderen ; geleden ook om de minachting, waarmee de
katholieken en hun rechten in het openbare en maatschappelijke leven
waren bejegend.
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Er was echter ook veel gebeden en gewerkt. En dat gebed was
niet

onverhoord,

de

arbeid

niet ongezegend gebleven.

Van dit

laatste kon de hand over hand toenemende welvaart, het opkomen
van ontelbare katholieke familiën getuigen.

Ook het gebed droeg

reeds de heerlijkste vruchten: daarvoor sprak de uitgelezen, seculiere
priesterschaar; de naamlijst der zoowel mannelijke als vrouwelijke
orden en congregaties, waartoe de zonen en dochters der beste fami
liën het zich eene eer rekenden te behooren; daarvoor het groote
aantal der toen reeds uit den grond verrezen kerken, seminariën,
kloosters, liefdegestichten, die luide verkondigden den vurigen geloofs
ijver der katholieken, hun opgewekt geestesleven, hun aangroeiende
mannelijke kracht en vooral liun onbegrensde offervaardigheid.
Een geslacht, dat van dien gloed doortinteld, tot zulke daden in
staat was, werd evenwel n iet-volk genoemd.

De dag der reactie

was aangebroken. Was het wonder, dat, toen het koninklijk woord
weerklonk, het vrijheidsgevoel der katholieken ontwaakte? dat in het
eerste oogenblik, dat men zich vrij gevoelde, het geroep om waar
borgen voor het verzekerd genot der pas herwonnen vrijheid wel wat
uitbundig was? In de blijde vervoering van het oogenblik werd het
doorstane leed vergeten, en dat was natuurlijk, maar men vergat
tevens, dat de algemeen aangeheven kreet: vrijheid in alles en voor
allen toch eigenlijk niet de leuze der Katholieken kon zijn.
Zij was het dan ook niet lang. Het feestgejubel was van korten
duur. Spoedig werd het gestoord door hen, wien. in hun kortstondige
verbijstering, de macht ontvallen was, en die zij thans zelfs bij gele
genheid der grondwetsherziening zochten te heroveren. Dat maakte
natuurlijk aan den zegezang een einde. Er moest gestreden worden,
en wel een lange, ernstige strijd.

Reeds vóórdat het ontwerp der

commissie verscheen, was de strijd begonnen. Toen reeds kwam OLIVAIIIUS, die weldra als de oud-minister F. A. VAN HALL werd erkend,

voor den dag met de eerste zijner Staatkundige Opmerkingen, waar
uit bijzonder blijkt, hoe men in sommige staatkundige kringen op
THORBECKE den president der commissie, was gebeten.

Den 11. April onderteekenden de commissieleden het Ontwerp van
gewijzigde grondwet voor hel koninkrijk der Nederlanden. Het einde
van het bijgaand

Verslag der Commissie ') bevatte »een eerbiedig

') Ontwerp en Verslag in De Tijd van 17 April 184-8.
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verzoek". »De publieke zaak, zeide men, wil publiek worden behandeld.
Gij gaaft, Sire, ons, in het aangezicht der natie, een last, die hare
hoogste rechten en belangen betrelt. Wij gevoelen de behoefte, haar
over ons werk te laten oordeelen. Uwe Majesteit gelieve te vergunnen,
dat het aanstonds worde gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld."
De Koning maakte daartegen geen bedenking.
Het Ontwerp van gewijzigde grondwet en het Verslag, dat nu
den Koning werd aangeboden, was door THORBECKE geredigeerd.
»Ik had na al het voorgevallene, schrijft hij zelf, weinig lust in deze
taak. Ik stelde voor er DE KEMPENAER mede te belasten. Maar mijne
medeleden gaven eenparig het verlangen te kennen, dat ik het werk
op mij nam. Ik antwoordde dat ik te veel over de grondwet had
geschreven om nu niet te wenschen, dat een ander mij verving, en
eene nieuwe hand er eens de pen aanzette. Maar men zeide, dat
het mij toekwam; dat het publiek, wanneer ik de zaak ondernam,
aanstonds mijne hand zou erkennen; dat dit een gunstigen indruk
zou maken. Ik gaf mij over." ')
Van 27 Maart tot 8 April werkte THORBECKE aan de redactie.
Den 11. April werd Ontwerp en Verslag aangeboden aan den Koning,
die er zeer over tevreden was en maar één geringe aanmerking had.2)
Spoedig was het werk der commissie in het land bekend en vond
over het algemeen een zeer gunstig onthaal. Het Handelsblad noemde
»dit werk een meesterstuk, hetwelk de commissie, en inzonderheid
haren voorzitter THORBECKE, alle eer aandoet. Het berust op eene
juiste kennis van het verleden, op een krachtige waardeering van het
heden, en op een oordeelkundige berekening van de toekomst. Uier
en daar zijq min gewichtige feilen van redactie, maar het geheel is
voortreffelijk."
«Het ontwerp van grondwets herziening is een schoon, in elkander
passend geheel," riep de Nieuwe RotlerdamscJte Courant geestdriftig
uit. De Arnhemsche Courant «verheugt zich over de ruime en liberale
grondslagen op de meeste punten aangenomen." «Behoudens ons
oordeel over eenige punten van ondergeschikt belang, zegt De NoordBrabander, juichen wij het ontwerp van harte en volmondig toe."

') Dagverhaal van Thorbecke. De Gids, 1903, I, 485.
2) Dagverhaal, t. a. p.
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»De gansclie natie heeft een dure verplichting aan de vijf stellers
van het ontwerpmeent de Vlissingsche Courant. Het Journal du
Limbourg prijst uitbundig, maar niet onvoorwaardelijk. Meer vrijheids
gezind dan de commissie, is het van oordeel, dat »zekere vrijheden"
nog te zeer zijn beperkt. ')

De Tijd was over het ontwerp zeer

tevreden. Om echter aan het doel van de openbaarmaking der Ontwerpgrondwet te beantwoorden leverde zij een zeer bezadigde en zaakrijke
beoordeeling.2)
President

VAN

VREE getuigde gaarne, dat de commissie zich op

de hoogte van haar tijd bevond en haar tijd wist te beoordeelen, en
den moed bezat voor 't geen zij noodig en nuttig achtte, uit te komen.
Enkele bemerkingen aangaande het hoofdstuk over den godsdienst moes
ten hem van het hart; maar hij bekende, dat sook van het godsdienstig
standpunt beoordeeld" er in het ontwerp een hoog te waardeeren
vooruitgang was waar te nemen; daar de geest geheel beantwoordde
aan hetgeen VAN VREE voor zijn tijd volstrekt noodzakelijk oordeelde —
scheiding van Kerk en Staat — terwijl ook de uitdrukking van dien
geest, ofschoon in zijn oog nog niet geheel voldoende, evenwel in ver
gelijking met de nog bestaande grondwet zeer veel gewonnen had." 3)
Op de goedkeuring volgde weldra een sterke oppositie.

Een zeer

scherp vonnis velde in zijn Staatkundige opmerkingen OLIVARIUS. 4 )
De commissie had haar taak niet begrepen ; die taak was geen andere
geweest dan de denkbeelden der Tweede Kamer te redigeeren.

De

uitslag was te wijten aan den man, die anderer gevoelens niet eer
biedigde, maar allen aan zijn verheven genie trachtte te onderwerpen.
Het verslag bij het ontwerp gevoegd bestond enkel uit de denkbeel
den des hoogleeraars; hij moest heerschen over allen ; omdat echter
niet overal zijn gevoelen was aangenomen, was zijn toorn ontvlamd;
de teedere vraag van het placet was van onder de smeulende asch
weer opgerakeld. Het ontwerp overdreef ten gunste van katholieken
en liberalen; de voorgestelde grondwetsherziening opende met haar
vrijheid van

vereeniging de revolutie; men schilderde den toestand

') Voor het bovenstaande De Tijd van '20 en 22 April 1848.
De Tijd, in de nummers van 27, 29 April, 1, 2, (>, 9 Mei 1818.

2)
3)

De Katholiek,

4)

Van Hall.

1848, D. 13, bl. 243 vv.
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des lands met te zwarte kleuren en richtte naar die overdrijving de
grondwet in.
Hier was VAN HALL de woordvoerder van de conservatieven en
gematigde liberalen. Prof. VREEDE viel bijzonder liet kiesstelsel van
het ontwerp aan en bestreed met kracht hetgeen de commissie zeide
in haar Verslag: Hel is de vraag niet meer, of rechtslreeksche ver
kiezing de beste vorm zij; het is de vraag of thans een andere vorm
mogelijk zij.
Nog machtiger bestrijders stonden op. Al spoedig vernam men,
dat het ontwerp niet door alle leden van het ministerie met onver
deelden bijval was ontvangen. Graaf SCHIMMELPENNINCK
NEPVEU

2)

en generaal

keurden het in vele zijner bepalingen af: kiesstelsel, a f 

schaffing van het plact, onderwijs enz. Wijl nu die punten den ka
tholieken vooral dierbaar waren, keerden dezen hunne wapenen tegen
SCHIMMELPENNINCK en NEPVEU. »A1S wij goed onderricht zijn, schreef

De Tijd, dan moet het verschil voornamelijk bestaan tusschen: van
de eene zijde de heeren SCHIMMELPENNINCK en NEPVEU, van de andere
zijde de heeien DONKEU CURTIUS en LUZAC ; en het verschil moet
hoofdzakelijk loopen over het al of niet brengen van een meer aris
tocratisch element in de wetgeving." 3)
De Tijd had goed gezien. De behoudsmannen toch spiegelden zich
met SCHIMMELPENNINCK een grondwet op de grondslagen der Britsche
^

constitutie voor. Maar daarvoor was het te laat. Z. M., aldus rede
neerde men, zal en kan niet aarzelen een goede keus uit te brengen,
wanneer die keus bepaald is tusschen DONKER en LUZAC eenerzijds,
wier verdiensten bij de natie bekend zijn en die daarom haar vol
ledig vertrouwen bezitten, en SCHIMMELPENNINCK en NEPVEU ander
zijds, die zich nu pas hebben opgeworpen en geen andere aanspraak
hebben op vertrouwen, dan dat zij zich hadden aangesloten bij de
eersten.
Men treurde niet over de vertraging, die de ontbinding van het
ministerie zou aanbrengen, omdat de goede beginselen ei niet bij
') Rapport en Missive op den llden Mei 1848 aan den Koning, 's-Gravenhage en Amsterdam 1848.
2) Brief van den tijdelijken Minister van Oorlog aan den Koning enz.
's-Gravenhage, 1848.
3) Nummer van 13 Mei 1848.
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zouden verliezen. Want, zoo zeide men, het ministerie zal worden
gezuiverd, en «aangevuld door mannen, wier vrijzinnige beginselen
bekend zijn.' De hoop werd uitgedrukt, dat onder anderen TIIORBECKE in het ministerie zou worden opgenomen; te algemeen toch

had men het betreurd, dat hij buiten de eerste combinatie was ge
vallen.
Ten slotte begreep men niet, hoe een groot gedeelte der Kamer
de ontbinding van het ministerie had kunnen betreuren; nog minder,
hoe men het had kunnen uitnoodigen »om een toenadering te beproeven".
«Ministers zijn toch geen kinderen, zeide men.

Als zij in de Kamer

verschijnen om te verklaren, dat verschil van meening het bestaan
van het ministerie onmogelijk maakt; dan heeft men toch reden van
te verwachten, dat het verschil beginselen betreft.

En wil men, dat

ministers over beginselen transigeeren? En dat nog wel in zake van
grondwetsbepalingen!

Dan zou men evengoed, als het althans op

beginselen niet aankomt, de herziening geheel kunnen achterlaten" ')•
SCHIMMELPENNINCK en NEPVEU traden af, bleven echter voorloopig

de zaken waarnemen.

ontving de portefeuille van

DE KEMPENAER

binnenlandsche zaken, terwijl LUZAC alleen protestantschen eeredienst
behield, er. DIRK DONKER president werd.
Reeds den 13. Mei trad de laatste in de Kamer op, om het poli
tiek program van het ministerie aan de staten-generaal mee te deelen.
Twee hoedanigheden der natie stelde hij op den voorgrond: »een
oprechte verkleefdheid aan het huis van Oranje" en »een eenvoudige
burgerlijke zin".

Onder dit laatste verstaat hij »die orde, die zucht

van nauwkeurige berekening, die zorg voor de toekomst, welke zoo
bijzonder onzen landaard kenmerken".

Nederland was niet vreemd

gebleven aan hetgeen bij de naburige volken was tot stand gebracht.
Daarom, zeide hij voelt het volk «sympathie voor die vrijheid van
drukpers, godsdienstoefening, onderwijs en vereeniging welke onder
een billijk toezicht tot behoud der orde den toets eener beproeving
schijnen te kunnen doorstaan."

Na gewezen te hebben op de voor

rechten, die den Koning verzekerd bleven, verklaarde hij, dat het
gevoel der natie voor het ontwerp was, dat de algemeene stem zich
«zoowel in openbare geschriften als in een overgroot getal petitiën
') De Tijd, t. a. p.

II.

8
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aan den Koning voor de algemeene grondslagen van het ontwerp
verklaard had."
Zoo werd vooral de oppositie als het ware uitgelokt, om haar
meening verder te doen kennen. Zij bleef het antwoord niet schuldig.
Zeer scherp beoordeelde OLIVARIUS de rede van DONKER CURTIUS; J.
VAN LENNEP schreef aan DONKER een open brief en spotte met diens

verklaring, dat het ontwerp uit zedigheid was openbaar gemaakt 1).
Prof. VREEDE , 2 ) de raadsheer
HAUER,

4)

J.

H.

DE BOSCH KEMPER '•)

O. FEITII , 3 ) Mr. M. M. VON BAUMen anderen

vielen de rechtstreeksche

verkiezingen aan, en eischten verkiezingen met één trap.
Anderen daarentegen, zooals Prof. C. W. OPZOOMER , °) Mr. J. VAN
VEEN, 7) Mr. JANSMA VAN

DER PLOEG ») en vele anderen bijzonder

in dagbladen, kwamen op voor de rechtstreeksche verkiezingen, vol
gens den census door de wet te bepalen.
Niet allen mogen wij noemen, maar zeker kunnen GROEN en DA
COSTA,

wier naam op aller lippen was, niet worden verzwegen. De

eerste keerde zich reeds in Mei tegen SCHIMMELPENNINCK, om de vrijheid
van onderwijs te verdedigen 9).

«Ofschoon geen onvoorwaaidelijk

voorstander van behoud" gaf hij tusschen April en Juni verschillende
geschriften uit, waarin hij zich tegen de rechtstreeksche verkiezingen
verklaarde en waarschuwde, dat »vrijheid op het palier

nog geen

10)

«zekerheid van haar genot" geeft.
De stem van DA COSTA oefende in die dagen een machtigen
invloed uit. Den 25. April las hij onder daverende toejuichingen zijn
gedicht: »1648 en 1848", voor:

1)

Amsterdam, P. Meyer Warnars, 1848.
Rechtstreeksche verkiezing enz. Amsterdam, 1848.
3) De stem eens staatsburgers enz. Groningen, 1848.
4) Vrije verkiezingen enz. Utrecht, 1848.
5) Opmerkingen over de gebeurtenissen van den dag enz. Amsterdam, 1848,

а)

No. I—VIII.
б) Volkswil en vrije verkiezingen, Leiden en Amsterdam, 1848.
7) De rechtstreeksche verkiezing enz. verdedigd tegen Mr. G. W. Vreede,
Leeuwarden, 1848.
8) Heft Neerlandsch volk een teil? enz. 's-Gravenhage en Amsterdam, 1848.
Over de vrijheid van onderwijs, 3 stukken, 's-Gravenhage, 1848.
10) Zie zijne gedachten in het werk Grondwetsherziening, De stem van
Amsterdam, 1849.
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„Achttienhonderd acht en veertig!
En de band der staten sprong,
En de dam werd doorgebroken,
Die de omwentelingszee bedwong ...
En daar rezen nieuwe tijden
En een nieuw Euroop brak aan" ...

Uitbundige toejuiching en volledige instemming met de schoone
hoofdgedachte vond ook dit gedeelte:
„Toenaadring eischt Gods orde in dezer tijden nood,
Toenaadring (waar ze ontbreek') van vorst en volk, van groot
En klein, van arm en rijk, van standen en belangen !
God wilde 't onderscheid van gaven, rijkdom, rangen, —
Maar ook dat onderscheid beheersch' zijn woord en wet,
Zijn wijsheid! en ook hier is 't voorbeeld ons gezet
In de ordning der natuur, waar zich twee krachten paren
Die, strijdig slechts in schijn, het wereld-al bewaren
Van in te storten of verspat uiteen te slaan.
Eén zelfde wijs beleid stoot van zich en trekt aan!
Dus ook de maatschappij in 't t\jdperk ons verschenen
Waar orde op afstand plaatst, inoet liefde op 't nauwst veréénen.
Ga, staatsman! ken uw tijd, doe elke vordring recht
Op vereenvoudiging, op vrijheên, nog ontzegd!
Zoo ver die eisch niet strijdt met wet en woord des Heeren".

De beginselen in zijn verzen geformuleerd ontwikkelde D,v COSTA
kort daarop in zijn vlugschrift Het Oogenblik ').

Zonder zijn anti

revolutionaire overtuiging prijs te geven verklaarde hij zich voor de
rechtstreeksche verkiezingen.

Vrijheid van godsdienst wilde hij, en

wel beter gewaarborgd dan door de grondwet van 1815. »Met vrijheid
van godsdienst, zegt hij, is «onafscheidelijk verbonden de vrijheid van
onderwijs". «Gij zijt protestant en hervormd, zal men opwerpen, en
gij steunt een stelsel van vrijheid, waarvan eerlang Rome gebruik
gaat maken, om op nog nooit geziene wijze hier te lande zijnen
invloed, zijne krachten uit te zetten ?

Ik vrees de Ruomschen niet,

antwoordde hij, omdat ik hen niet haat.
Roomschen haten."

Als Christen mag ik geen

Reeds in April verhief zich het Nederlandsch Onder wij zers-genoolschap, bij adres aan de Tweede Kamer, uitdrukkelijk tegen de vrij
heid van onderwijs.
') Een woord over het ontwerp der grondwetsherziening. Amsterdam, 1848.
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Ook vernam men dat J. DE BOSCH KEMPER een petitionnement op
touw had gezet, waarbij zijn »Volk" krachtig zou protegeren tegen
alle verandering in de toenmalige inrichting van lager onderwijs.
Door de protestantsche fractiën in beweging gebracht petitioneer
den de Haagsche onderwijzers en eischten handhaving van den dwang
waardoor de katholieke ouders werden belet, hun kinderen aan geloufsgenooten ter op oeding te geven. Zelfs behoud van placet vroegen
die onderwijzers.
In Mei kwam Prof. II. J. ROYAARDS in De Evangelische Kerkbode ')
voor den dag. Hem was de vrijheid van godsdienst te ruim, afschaf
fing van het placet tegen het gevoel der natie.
^Natuurlijk mocht ook de Synodale commissie zich niet onbetuigd
laten. Haar adres met bedenkingen en bezwaren ging regelrecht naar
den Koning en zeide, dat »zij niet instemde met alles wat in dit
ontwerp omtrent de godsdienst en verdere aangelegenheden de Kerk
betreffende", voorkwam. Het placet noemde de commissie »het on
vervreemdbaar recht des Konings.'
Een adres2) aan de Tweede Kamer wil het placet behouden, geen
vrijheid van onderwijs, en vreest dat de katholieken misbruik zullen
maken van art. 159 van het ontwerp en processiën gaan houden tot
groote onrust en wanorde.
Geen wonder, dat dit alles en nog veel meer de anti-Katholieke
hartstochten opwekte bij het overigens zoo goed Nederlandsch volk.
Het vatte vuur, omdat men altijd herhaalde, dat het de Katholieken
waren, die het meest door de grondwetsherziening zouden gebaat zijn.

Niet weinigen Katholieken sloeg daarom de schrik om het hart; vooral
toen men allengs begon te vreezen, dat het ministerie voor de eischen
der oppositie dreigde te zwichten. Men duchtte, dat bij het definitieve
ontwerp de bepalingen omtrent het recht van vereeniging, de recht
streeksche verkiezingen, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van
onderwijs aanmerkelijke veranderingen hadden ondergaan, dat de
quaestie van het placet niet grondwettelijk zou worden uitgemaakt,
maar overgelaten aan den gewonen wetgever.
verzekerd.
') Nummer van 19 Mei 1848.
Zie L)e Eiangelische Keikhode, 19 Mei 1848.

Dit werd algemeen
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De nood was hoog gestegen. Maar nil desperandum was de spreuk
der Katholieken.

En de moed werd niet verloren; integendeel vrees

voor reactie prikkelde tot nieuwen strijd.
»Het blijkt opnieuw, zeide men, dat in Nederland geen recht is.
Een erkend recht toch en de waarborg tot handhaving van de recht
vaardigheid

worden

den

Katholieken

uit de grondwet genomen,

omdat?... omdat een protestantsche synode heeft kunnen goed
vinden, dat te vorderen!... Nederland is een constitutioneel land,
zegt men.

Dat is onwaar.

Het is 't slechts in schijn.

Nederland is

een prooi van dominocraten, geruggesteund door aristocraten, die
elkaar de hand geven, om gezamenlijk het land uit te zuigen. Ziedaar
wat Nederland is sedert 1815 en wat het heden ten dage nog blijkt
te zijn".
Waar dat toe leiden zou? onomwonden kwamen de Katholieken
er voor uit:
»Wee over u (regeering en wetgevers!) wee over Nederland, wan
neer gij het pad der rechtvaardigheid verlaat! Wee, wee, wanneer
gij aan baatzuchtige inblazingen de billijke rechten der onderdrukten
ten offer brengt! wanneer gij 120000U katholieken en een gelijk getal
van onze protestantsche broeders, die even als wij rechtvaardigheid
eischen, zult noodzaken op het beslissend oogenblik uit de gelederen
te treden!'
Tegelijker tijd riep men de katholieken dag aan dag tot weer
stand op, om het dreigend gevaar af te wenden.
«Katholieken, zoo riep De Tijd opnieuw, zal men dan altijd over
u beschikken, als over doode lichamen, die geen gevoel hebben!
Schaart u als één man samen, vergeet niet dat gij 4/0 der natie uit
maakt. Vergeet niet, dat alles van u zelven afhangt, dat gij niets van
de rechtvaardigheid uwer onverzoenlijke vijanden te wachten hebt!'
Veel sterker sprak een vlugschrift dier dagen onder den titel
Volks-oppermagt. l ) Het doel des schrijvers was niet »het volk tot
het stellen van buitensporige eischen en tot daden van willekeur op
te zetten." Was hem ooit die bedoeling toegeschreven, bij »zou haar
met verontwaardiging' van zich hebben geworpen. De recensent in
Di' Katholiek leidde «ebter uit zijn heorie een gevnarlijki- gevolgtrekking
') Bij C. L. van Langenhuysen te Amsterdam.
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af. De theorie had »iets van die latere scholastieken, die beweerden,
dat

het gezag van God komt, mediante populo." De gevolgtrekking

was deze, dat »zoo het gemeenschappelijk gezag de veiligheid en het
tijdelijk welzijn van den staat moedwillig verwaarloost, of om redenen van
baatzucht verraadt; het gezag alsdan tegen het doel handelt, waartoe
het is ingesteld en

teruggenomen kan worden uit de handen van

hem, die zich aan deze plichtschennis heeft schuldig gemaakt."
BROF.RE oordeelde, dat zijn vriend CRAMER, de schrijver van het

vlugschrift, een afstraffing had verdiend.

De wijze waarop hij die

toediende, karakterizeert den man geheel. Vooral het slot van BROERE'S
artikel ') is eigenaardig, omdat het zoo treffend juist den toestand
schetst, waarin de gemoederen van vele Katholieken, bij het veldwinnen van den tegenstand der vijanden, geraakt waren.
»Wij stellen ons den schrijver voor als een Katholiek, zegt BROERE,
en wel als een ijverigen Katholiek, die van spijt en verontwaardiging
gloeit over het onrecht, zijn geloofsgenooten in zoovele opzigten aan
gedaan. Schoon hem ook de algemeene belangen des vaderlands hoogst
dierbaar zijn, wat hem toch het diepst treft, het foyer van zijne
vervoering is dat gevoel van miskenning, van schreeuwend onregt, dat
men den Katholieken aandoet als Katholieken, en waarvan hij met
reden, voor een groot gedeelte, de verwaarloozing van 's lands be
langen afleidt. Dezer dagen echter is het gunstig oogenblik gekomen
ter verkrijging van het zoo lang onthouden regt.

En wat doen en

wat zeggen de Katholieken? Üch laten wij ons maar stil houden!
Wij mogen ons toch tegen onze wettige overheid niet verheffen.
Laten wij het kruis maar opnemen; onze Lieve Heer zal het zonder
ons wel teregt brengen. En mogelijk heeft de schrijver hooren zeggen,
wat wij wel eens gehoord hebben: al nam het gouvernement mij alles
af, ik zou zeggen: ziedaar!... Kan hij dit verdragen? Vragen wij
liever of er iets meer geschikt is hem te irriteeren ? Hoe, bij 't gevoel
van

zijn regt, bij de kennis van ontelbare onrechtvaardigheden die

er begaan
de ooren

zijn, en terwijl hem nog de hoon, de laster en logen in
klinken, waarmede men de onregtlijdenden nog zoekt te

smaden, te verguizen, te wonden tot in de ziel en waar het mogelijk
te vernietigen, — nu zal hij daarbij berusten? nu, terwijl zoovele
') De Katholiek, 1848, Deel 14, bl. 33—56.
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vrijheid- en regtlievende protestanten gereed zijn ons de hand te
bieden, nu, in 't brandend oogenblik

zal hij dulden, dat om zulke

angstvalligheden de beste pogingen niet slagen, plichten worden ver
zaakt, de vruchten van jaren lijdens verloren, en de hoop, die zoo
lang troostte,

verijdeld worde? Wij maar alles verdragen! zegt hij:

dat zal ik u eens toonen! en daar gaat hij aan 't schrijven."
Men ziet het, terwijl BROERE het laakt dat men op de passies
werkt wekt hij zelf de lauwen en slaperigen op.
De opwekkende taal van De Tijd, van CRAMER, BROERE, VAN SON
en anderen droeg rijke vruchten. Overal raakte het Katholieke volk
in beweging.

Amsterdam betuigde met de loyale verklaring, den

13. Mei door DONKER CURTIUS in de Kamer afgelegd, in te stemmen.

Rotterdam,

Den

Haag, Schiedam en Delft protesteerden tegen het

adres van prof. ROYAARDS.

Geheel Noord-Brabant stond op als één

man. De kerkvoogden gaven in De Tijd openbaarheid aan het adres,
waarbij zij, ten vorigen jare, opgekomen waren tegen de wederinvoe
ring van het placet').
Diepen indruk maakten de statistieken, reeds wat vroeger en ook
nog in die dagen door De Tijd openbaar gemaakt Door het geschrijf
van eenige protestantsche maand- en weekbladen hadden de Katho-^
lieken zich ten zeerste geërgerd, omdat het hun taktiek was, hoog
op te geven van de gunst, waarin dezen bij het gouvernement stonden
aangeschreven; van den ijver, waarmede de hooge regeering, zoowel
de gewestelijke als stedelijke besturen zich bevlijtigden, geen wenschen,
geen eischen onvervuld te laten, wanneer deze slechts door Katholieken
werden uitgesproken; van het overwegend aandeel, dat èn de hooge
regeering èn gewestelijke en stedelijke besturen aan Katholieken weg
schonken, door hen en hen alleen, met uitzondering der belijders van
alle overige godsdienstige gezindheden, tot openvallende waardigheden,
ambten on bedieningen te benoemen.
Zoo luidde de valsche beschuldiging, die er geheel op berekend
was, de driften in beweging te brengen. Daartegen baatte minachtend
schouderophalen evenmin als het krachtigst protest. Met cijfers alleen
kon die beschuldiging worden te schande gemaakt.8)
1t

Nummer van 16 Juni 1848
Eerst was men v^n plan één enkele circulaire met de statistieken Her
voornaamste ambten te verspreiden en ook in 't Fransch te .vertalen. Zie
Papieren Cramer, brief van Duchastel met project-circulaire, begin 1848.
2)

120
Den 12. Januari onderteekende de redactie van De Tijd een
circulaire, die ten doel had het geringe aantal harer medestanders
uit te breiden en aan den wakkersten en actiefsten katholiek van
elke stad het invullen van opgemaakte staten toe te vertrouwen.
Men verlangde van hen, dat zij de op ngelat p n ruimte invulden
met de namen der personen, die met eenig ambt of bediening waren
bekleed, met toevoeging van een K, zoo zij katholiek, van een P, zoo
zij protestant, van een O, zoo zij noch het een noch het ander waren
Het onthaal, dat de circulaire ten deel viel, overtrof de stoutste
verwachting der redactie. Weldra was zij in het bezit van het volledige
materiaal, dat ter opmaking der statistische tabellen vereischt werd,
en kon tevens van dat oogenblik af rekenen op meerdere verknochte
en vurige medestrijders in elke stad van het land.
Te Warmond juichte men dat werk van harte toe.
»Thans moet ik U vooral, zoo schreef Prof. VAN KINTS aan Dr.
CRAMER , het groot compliment van den president en van mij zeiven

maken over uwe groote, hoogst belangrijke en allen lof verdienende
onderneming. liet werk zal enorme sensatie maken. Wij hebben
eenparig gezegd, dat de protestanten zelf verbaasd zullen staan bij
het verschijnen, en zich schamen zullen. Ga voort alzoo, mijn vriend,
en laat U door niets ter nederslaan. Wij verheugen ons bij voorbaat
over de ontzaglijke overwinning, die gij gaat behalen." ')
Twee en zeventig lijsten werden in 't geheel openbaar gemaakt.
De eerste verscheen in De Tijd van 1 Februari 1848, de laatste den
31. October van hetzelfde jaar. Een algemeene recapitulatie van de
afdeeling: rijkszaken gat men den 14. Maart; den 20. Juli die der
eerste afdeeling, den 21. December die der tweede afdeeling van
gewestelijke zaken.
Bij een bevolking van 2 katholieken tegen 3 niet-katholieken bleek
de verhouding der ambten en bedieningen te zijn:
In de afdeeling rijkszaken: - 2 katholieken tegen 25 niet-katholieken.
In de eerste afdeeling gewestelijke zaken: 2 katholieken tegen 15
niet-katholieken.
In de tweede afdeeling gewestelijke-zaken: 2 katholieken tegen 13
niet-katholieken.
') Papieren Cramer, brief van 15 Januari 1848.
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In de allerhoogste kringen niet minder dan in de geringste maakten
die cijfers een diepen indruk. Te ver dan ook had men het schreeuwend
onrecht gedreven. Een kreet van verontwaardiging ging er op bij de
katholieken. Toch verloor

De Tijd de voorzichtigheid niet uit het

oog. Toen de gebeurtenissen van 24 Februari te Parijs bekend wer
den, staakte men de openbaarmaking der statistieken.

Nauwelijks

echter kwamen dpn 10. Maart de teleurstellende 27 ontwerpen van
herziening der grondwet bij de Kamer in of den volgenden dag ver
scheen in

De Tijd een nieuwe lijst, hoe dringend de bede ook was,

die de reductie van wetje het gouvernement gewerd, om toch de open
baarmaking der statistieken te staken. Zoo ging het telkens voort ge
durende het gansche merkwaardige jaar. Zonder vreeze van te over
drijven mag men verzekeren, dat het wapen der statistieken in den
moeilijken

strijd

ter

verkrijging der grondwettige rechten goede

diensten bewezen heeft.
Dat haar indruk niet zoo spoedig was uitgewischt, bleek uit de
discussie in de Tweede Kamer, zelfs nog in December 18'i9, waarbij
Jhr. GUSTAAF DOMMER VAN POI.DERSVELDT, Mr. EDUARD BORRET en
Louis LUYBEN zich verdienstelijk maakten.

Den

10. dier

maand

sprak DOMMER van een «verregaande uitsluiting van een groot deel
der bevolking" en uitte daartegen een krachtig protest. Niet alleen
bij alle vijanden, maar ook bij enkele vrienden wekte dit de grootste
verbazing.

— De eigenlijke strijd begon eerst den volgenden dag.

Het signaal gaf BORRET. die op de statistieken steunend betoogde,
dat de katholieken bij het begeven van openbare betrekkingen tot
dusver getergd waren geworden. De schrandere GROEN VAN PRINS
TERER nam het op voor het tegenovergestelde gevoelen, maar vond

alleen steun bij LOTSY. Bij de reeds genoemde katholieken, vermeer
derd met Jhr. VAN NISPEN TOT SEVENAER, voegden zich ook de pro
testanten Mr. ENGELEN en Mr. P. J. BACIIIKNE. Verbazing en bij
sommigen schrik en ontzetting wekte de vrijmoedige taal van DOMMER:
»Ik waarschuw de regeering, riep hij uit, dat indien men niet
rechtvaardig is, indien men niet voldoet aan de gestrengste eischen
van billijkheid en recht, men in dat geval konde komen, waarvan
een geacht spreker uit Zuid-Holland (GROEN) zooeven sprak, dat men
op onze sterkte zoude meenen te kunnen staat maken; en dan konde
men mannen vinden, jeugdige mannen, die met over elkander ge-
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slagene armen, met even zooveel laconisme werkeloos iedere gebeur
tenis zouden afwachten, als waarmede men onze teleurstelling heeft
aangezien. Wil men zich echter een sterker steun verschalïen, men
doe dan recht, en meer vorder ik van niemand."
Klonk de stem der statistieken nog na tot einde 1849, het jaar
tevoren was ze voor de Katholieken een machtige aansporing tot
krachtig protest, voor de regeering en de kamer een vermaning tot
billijkheid in de herziening der grondwet. ')
Toch kan de indruk der statistieken niet worden vergeleken met
dien der groote Katholieke manifestatie die in Juni 1848 een aanvang
nam: de adresbeweging.
Wel was er reeds vroeger aan petitionneeren gedacht, en waren
enkele

gemeenten afzonderlijk ertoe overgegaan; maar de groote

beweging wachtte haar tijd. »\Vat de petities betreft, schreef Mgr.
VAN H OOYUONK aan Mgr. DEN DUBBELDEN , dunkt ons beter te wachten

tot dat men ziet wat de commissie voor den dag brengt en de Kamers
moeten gaan handelen.

Dan, denk ik, zal het noodig worden.

Hier

denken de geestelijken er nog niet aan, en mijn gevoelen is, dat onze
petities zich alleen moeten bepalen bij vrijheid van godsdienst en
vrijheid van onderwijs; de tijd zal leeren, wat wij en de geestelijken
te doen hebben; wij kunnen niets vooruit bepalen, want eiken dag
brengt iets nieuws mede: het is als een tooverspel 2 j.
Die tijd van petitionneeren was in het begin van Juni gekomen.
In Holland was wederom de redactie van De Tijd met president VAN
VREE het eerst gereed voor den strijd.

Reeds is het verhaald, hoe

dezen het oorbaar vonden de zaak van het algemeen petitionnement
aan het oordeel van eenige aanzienlijke en geleerde Katholieken te
onderwerpen; hoe op uitnoodiging van Dr. CRAMER een vergadering
werd gehouden in «Den Geleerden Man" onder Hillegom, den 18.
Juni 1848
De heeren Mr. C. HOYNCK. VAN PAPENDRECHT, C. F. LURASCO,
Mr. J. W. VAN ROMUSDE, J. C. H. VAN DER KUN , Mr. A. J. J. MEYLINK , Mr. VAN DEN AARDWEGH , Mr. H. A. A. VAN BERKEL waren het

') Over de statistieken zie Panieren Cramer, liher rat. p. 25 vv. De Tijd,
gedurende 1848, en de Vrrslagen der Tweede Kamer 10, 11 en 12 Dec. 1849.
2) Arch. bisdom 's-Bosch. Grondwet-petitiën. 31 Maart 1818.
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met Dr. C R A M E R eens, niet alleen aangaande een algemeen petition
nement, maar ook omtrent de wijze, waarop het vastgestelde moest
worden uitgevoerd.
Van denzelfden 18. Juni dagteekent de circulaire aan de pastoors
van Nederland, om deze voor het algemeen petitionnement te stemmen:
lang had men uitgezien en gewacht, ongaarne ging men tot dit
laatste middel over.

»En, och of de omstandigheden het nog niet

noodzakelijk maakten aan de wetgevende macht, eenparig en luide
en krachtig den wil der Katholieken te verkondigen!

Of het ook

thans overbodig ware aan de wetgeving den steun en de kracht te
.schenken van onze luider stemme verklaarde vorderingen! Doch onze
tegenstanders hebben het anders gewild; — zij willen andermaal de
vrijheid aan boeien leggen; zij laten niets onbeproefd, om andermaal
zich de heerschappij voor zich zeiven en het meesterschap, het knel
lende meesterschap over ons en onze kinderen, over onzen godsdienst,
over den staat, de opvoeding, de openbare ambten en bedieningen,
en over wat niet al meer ? te verzekeren ! En zouden wij dat gedoogen?
Neen, nooit, dat gedoogen wij nooit!

Lijdelijkheid, langer zwijgen

zou een schandelijk plichtverzuim zijn, terwijl eene openlijke ver
klaring van de Katholieken de vrijheid en het goede recht wellicht
kan doen zegevieren.

Beide worden bedreigd; nu dus of nooit is

spreken plicht, heilige plicht voor allen, die de zaak der godsdienst,
der orde en der vrijheid liefhebben en haar voor oneer en verguizing
willen behoeden! En daarom, wijl het oogenblik daar is, dat het vrije
woord ter handhaving des bedreigden rechts luide en krachtig door
ons gansche land moet weerklinken; daarom is het meer dan tijd,
thans met het lang ontworpene, maar tot dusverre uitgestelde Katho
liek petitionnement een aanvang te maken" ').
Daarbij ging de formule eener petitie, waarin men zich bij het
ontwerp van de commissie tot grondwetsherziening aansluit en aan
dringt op rechtstreeksclie verkiezingen, recht van vereeniging, vrijheid
van godsdienst en »eene behoorlijke vrijheid, om onderwijs te geven".
Ten einde geestdrift bij het Katholieke volk te wekken, werd
tegelijker tijd een Manifest aan de Katholieken van Nederland ver
zonden. Onder medewerking van CRAMER en MEYLINK was het manifest
') Circulaire van 18 Juni.
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door President V A N V R E E , den lateren bisschop van Haarlem, gesteld.
Ofschoon J. A. SMITS zich destijds in Noord-Brabant bevond, liet hij
het tuch aan medewerking en raad niet ontbreken. »Alie protestanten
over één kam te scheren, zegt hij, is onjuist, onbillijk en onhandig.
Werpt alles in godsnaam op eenige reactionnaire behoudsmanr.en,
en op sommige prcdicanten van de synode. Houdt er de protestanten
geheel buiten ; tracht ze in de plaats aan ons te hechten, met u op
hen te beroepen, als liberale mannen, die moede zijn langer tot schaap
te dienen voor de aristokraten en dominocaten.'' ') En wederom, een
paar dagen later drukt hij zijn verlangen naar de openbaarmaking
v a n h e t m a n i f e s t u i t ; hij hoopt, » d a t m e n d e n r a a d v a n T H O R B E C K E
zal hebben gevolgd en het een weinig meer liberaal hebben gekleurd.
Dat zou goed werken voor de liberale protestanten, die wij noodig
hebben en daarom moeten trachten met ons in het vaarwater te
houden." 2 ) Verheugd, dat alles goed loopt, uit hij zijn tevredenheid
over hetgeen Dr. CRAMER in zijn afwezigheid werkt: »Gij hebt zeer
behendig met de democraten omgesprongen. Gij behoudt zo tot vriend
zonder u stellig aan hen te binden. Gij kunt dus de kat uit den
boum kijken, om te zien wat het worden zal

t Is kostelijk, gij

3)

manoeuvreert perfect."
Lof van zulk een man was in dat hachelijke tijdsgewricht voor
Dr. CRAMER een hechte steun. Den 20. Juni werd het manifest open
baar. Het was de makers en bijzonder president VAN VREE waardig.
Met den hem eigen bedaarden, maar hoogen ernst maakte hij de som
op van de onrechtvaardigheden, die op Nederlands katholieken drukten.
De grondwet verordende ten aanzien van den godsdienst vrijheid
en gelijke bescherming. En hoe was het nu met de vrijheid en be
scherming van den godsdienst gelegen '? Tot dan toe weid de katholieke
Kerk in Noderlat.d verhinderd in het verkrijgen van haar eigenaardige,
regelmatige inrichting. De Paus kon in het Turksche rijk bisschoppen
benoeu.en en een patriarch van Jeruzalem aanstellen; inJEngeland,
waar een onkatholieke staatskerk

bestond, konden de katholieken

bisschoppen verkrijgen. In Nederland praalden vijfduizend Jansenisten

') Papieren Cramer, Petities, Smits aan Cramer, 15 Juni 1848.
2 ) Papioen Cramer, t. a. p. 19 Juni 1848.
3) T. a. p. 15 Juni 1848.
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met drie bisschoppen, maar de twaalfmaal honderd duizend katholieke
Nederlanders mochten geen bisschoppelijk bestuur in hun vaderland
bezitten. Voor de htdft verkeerden zij in een staat van missie, alsof
zij in de verst afgelegen heidensche missie woonden; voor de andere
helft in apostolische vicariaten, die door den H. Stoel slechts werden
opgericht, om de geloovigen bij gebrek aan bisschoppen niet zonder
alle geestelijk bestuur te laten.
En terwijl zij aldus, van de bisschoppelijke hiërarchie beroofd,
onmiddellijk onder den Paus' stonden, wilde men hun de vrijheid
ontnemen om kerkelijke verordeningen van den Paus te ontvangen,
een vrijheid, die zelfs met bit-schoppen noodzakelijk was, zonder welke
men niet langer de vrijheid had katholiek te zijn of als een deel der
katholieke kerk vrij te bestaan.
Geen ander dan een protestantsch Nederland wilde de heerschzuchtige partij, die

zich de overhand had weten te verschaffen,

erkennen; zij zag de katholieken derhalve, in weerwil van hun ge
boorte en aantal, in weerwil van de grondwet, niet als Nederlanders
aan; zelfs geen staatsburgers waren de katholieken in haar oog.
Wat deed daarom die partij ? ten lande uitwijzen kon zij hen
niet! Neen, maar zij drukte hen neer, zij sloot hen uit, ontroofde
hen het genot van het staatsburgerschap, en, met vertrapping van
recht en wet, zocht zij hen, of althans hun nakroost, het ware geloof
te ontrooven. Het voornaamste middel daartoe was het onderwijs,
vooral in de lagere scholen. Reeds vroeger had men het onderwijs
gemonopoliseerd, en van dat monopolie bediende zich nu die partij,
om de katholieken alle actief aandeel aan het onderwijs afhandig te
maken, om het onderwijs met onkatholieke, onchristelijke beginselen
te doen doortrekken en dit den godsdienst vernietigend onderwijs
aan de kinderen op te dringen. Hier heerschte dwang in de plaats
van vrijheid, mishandeling in de plaats van bescherming. Noch de
klachten der kerkelijke oversten, doch die der drukpers, noch eenige
andere poging vermochten eenige noemenswaardige verbetering aan
te brengen. Vrij mocht men roepen: wij willen, dat uwe kinderen
door ons worden gevormd! Nog eens, dat was dwang en mishandeling
in de plaats van vrijheid en bescherming.
Bestond er zóó veel verongelijking ten aanzien van de vrijheid en
gelijke bescherming van godsdienst, dan volgde daaruit van zelf, dat de
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positie der katholieken in den staat zeer laag moest zijn. Want bij
een geëvenredigd aandeel der katholieken aan de wetgeving en het
staatsbestuur zou zoodanige verongelijking onmogelijk zijn geweest.
Het recht tot dat geëvenredigd aandeel stond wel uitdrukkelijk
in de grondwet geschreven (art. 190); maar de onverdraagzame kerkpartij, door zelfzuchtige oligarchen versterkt en tot eigenbaat gebruikt,
wist den Katholieken den toegang tot de wetgeving, tot het staats
bestuur, tot waardigheden, ambten en bedieningen, tot het genot der
hun gewaarborgde burgerlijke en politieke rechten af te sluiten. Tot
dan toe waren de Katholieken geweest, niets in de gemeentelijke,
provinciale, algemeene vertegenwoordiging; niets in het gemeente-,
provinciaal-, centraal bestuur; niets in de rechtbanken, in de hoven,
in den hoogen raad; niets in de heemraadschappen, dijk- en waterbesturen; niets in het schoolwezen... niets in de wetgevende, admi
nistratieve, rechterlijke macht.

Ter nauwernood

en eerst onder

WILLEM II, was men er toe gekomen, om het hoofd van het depar

tement voor de zaken van de R. K. eeredienst, waartoe men niet
goedschiks een protestant kon doen benoemen, tot minister te ver
heffen, en alzoo één enkel lid der hooge regeering uit de Katholieken
te nemen.
Vandaar dat alles in het land,' de wetten niet geheel uitgezonderd,
een protestantsche kleur had aangenomen; dat, hetgeen ongehoord
was in de negentiende eeuw en strijdig met de gron iwet, het bestuur
des lands in handen was der in de protestantsche kerken overheerschende synodale partij.
Bewijzen waren in menigte aanwezig. De gebeurtenissen van 1840
en 1841 kon men verzwijgen; het jongste alleen volstond.

Toen de

regeering een wetboek van strafrecht zonder bepaling van placet
voordroeg en luide verklaarde, dat zoodanige bepaling onnoodig was,
toen schreef de Haagsche synode den Koning, en de Amsterdamsche
ring-predikanten aan de leden der Tweede Kamer de wet voor, en
eischte het placet. Een groot getal leden dezer Tweede Kamer nam
in de wetgevende vergadering de rol van verbitterde predikanten op
zich, en de regeering boog ootmoedig het hoofd.

Eerst onlangs was,

op last des Konings, eene vrijzinnige grondwet ontworpen. De syno
dale commissie, beducht, dat de teugels der heerschappij haar zouden
ontvallen, deed andermaal het woord harer oppermacht, in verschrik-
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kelijke bedreigingen, weerklinken, en ... genoeg werd reeds aange
kondigd om het ergste te vreezen.
Met aanzien en invloed waren ook de geldelijke voordeelen nage
noeg geheel aan de Katholieken onttrokken. Achttien millioen gulden
stonden er op het budget als bezoldigingen en pensioenen, die uit de
schatkist betaald werden. En hoeveel kwam daarvan aan de katho
lieken ten goede ? aan de katholieken, die ruim twee vijfden der
bevolking uitmaakten ? Niets meer dan een negende: zestien van de
achttien millioen waren voor de protestanten. Dit kon niet verwon
deren, wanneer men de statistieken van De Tijd had gevolgd.
Hierbij echter bepaalden zich de geldelijke nadeelen nog niet. De
zelfzuchtige partij had het fanatisme zoo ver gedreven, dat zij het
als een protestantschen gewetensplicht predikte, alle begunstigingen,
alle bevoordeelingen, hoe ook genaamd, aan de katholieken te ont
houden en uitsluitend aan protestanten te geven. Ter eere van dui
zenden protestanten, ook zelfs van predikanten, moest worden gezegd,
dat zij dit onrechtvaardig, onchristelijk, onburgerlijk, onmenschelijk
fanatisme verfoeiden. Maar duizenden anderen stookten het aan en
lieten er zich door medesleepen. In alle standen en rangen der maat
schappij vond het aanhangers en voortplanters. De hoogste ambte
naren ontzagen zich niet, leden en medebestuurders van genootschappen
te worden, welker bedoeling het was, de katholieken van het genot
der burgerlijke en politieke voorrechten, van het verkrijgen van ambten,
waardigheden en bedieningen uit te sluiten.
Zoodanig was, volgens het manifest, de toestand van berooving
en vernedering, waarin de katholieken zich bevonden.
Aan al wat in Nederland vrijzinnig dacht, had de fanatieke partij
zich vergrepen, en de beginselen van staatsburgerlijke rechten en
vrijheden, die in de grondwet lagen, werkeloos en onvruchtbaar ge
maakt. En daarom hadden de katholieken niets te vragen, wat niet
ieder vrijzinnig staatsburger vragen moest. De vraag mocht derhalve
niet zijn een ootmoedige bede: vergunt ons een plaatsje in Neder
land, verleent ons een vrije oefening van godsdienst enz.; ook niet:
kent ons een voorrecht toe, waarborgt ons hetgeen anderen niet
hebben. Maar de vraag was deze: Onthoudt noch ons, noch iemand,
hetgeen aan een ieder en aan allen toekomt! en gezamenlijk moest
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men waarborgen stellen, dat het nooit aan iemand zou onthouden
worden.
«En nu, katholieken, zoo luidt het slot, overweegt het wel ; een
betere toekomst, dan die we u straks schetsten, biedt zich aan. De
Voorzienigheid heeft

ze u voorbereid en toegevoegd; maar zonder

uwe eigene werking zal ze de uwe niet zijn...
«Daarom moogt gij niet langer stil zitten; het oogenblik om uwen
rechtmatigen wil te doen hooren is daar; een algemeen petitionnement
moet de openbaring wezen van dien wil."
Onbeschrijfelijk was, volgens tijdgenooten, de indruk, welken deze
krachtige en waardige taal te weeg bracht. Een kreet van veront
waardiging ging er op bij de ontmaskering van het opzet en de plannen
des vijands. De verontwaardiging spoorde tot werken aan. De rustelooze
bemoeiingen der voorname katholieken waren de oorzaak, dat de
uitslag van het petitionnement de stoutste verwachtingen ver overtrof.
Een hooge beteekenis en krachtigen stoot ontving het moedig
optreden der Hollandsche leiders door de adressen van de apostolische
vicarissen en van Mr. J. B. VAN SON. Aanleiding tot deze beweging gaf
het boven reeds even vermelde verzoekschrift der Synodale Commissie.
Daarom juist was haar adres voor de katholieken zoo gevaarlijk,
omdat de commissie zich voorstelde als «vertegenwoordigende de
grootste godsdienstige gezindte van Nederland'' en de leden zich
noemden

«vertegenwoordigers der Nederlandsche Hervormde Kerk".

In die hoedanigheid

verklaarde de commissie diep overtuigd te zijn,

»dat een veel grooter deel van Neerlands volk, hetwelk tot dusverre
zweeg, tegen het ontwerp zooals het daar ligt èn wat de grondslagen
betreft, èn wat de toepassing van die beginselen aangaat, gewichtige
bedenkingen voedt, en niet weinig vrees en bekommering over den
inhoud

van onderscheidene artikelen daarin voorkomende, koestert."

Zeer boud en met overdrijving was dit gesproken, maar zeker wist de
commissie nog niet, dat, blijkens de latere pelitiën, verreweg het grootste
deel van Nederland naar een loyale herziening der grondwet verlangde.
«Onder de artikelen, welke den godsdienst betreffen, zoo zegt de
commissie, komen er in het ontwerp voor, die beginselen behelzen
geheel en al strijdig met den geest, den toestand en de behoeften
der Nederlandsch Hervormde Kerk, de hechte steun van uwer Majesteits
troon en van het huis van Oranje."
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Tegen de onbepaalde vrijheid van godsdienst verklaarde zich de
commissie; tegen de afschaffing van het placet, »dat onvervreemdbaar
recht des Konings"; tegen de vrijheid van onderwijs, «welke bepaling,
volgens

het adres met éénen slag de schoonste parel aan Uwer

Majesteits kroon verbrijzelt, en den roem en het sieraad van Neder
land en de zedelijke kracht van het zelfstandig volksbestaan der natie
vernietigt." ')
Men ziet het, alles was gericht tegen de vrijheid, welke de katho
lieken zoo verlangend hadden te gemoet gezien, en thans op het punt
stonden te verwerven.
Dat dit adres op den Koning, tot wien het onmiddellijk was ge
licht,. geen diepen indruk maakte, toonde zijn stemming aangaande
het placet in den raad van state, den 6. en den 7. Juni. Persoonlijk
presideerde WILLEM II op genoemde dagen den staatsraad, die ver
gaderd was, om over de herzienings-ontwerpen advies uit te brengen.
In een der twee zittingen werd van verschillende zijden het behoud
van het placet verdedigd en wel op de gronden door de synodale
commissie aangevoerd : dat door de afschaffing van dit «onvervreemd
baar recht des Konings, ten vorigen jare door de staten-generaal met
overgroote meerderheid krachtig gehandhaafd," »de koninklijke sanctie,
alsmede de koninklijke approbatie in eens vernietigd, de band. die de
hervormde kerk weldadig en nauw aan den staat bindt, verscheurd,
en de geheele inrichting dier kerk, die, onder de tegenwoordige grond
wet en bij hare tegenwoordige organisatie gedurende meer dan dertig
jaren mocht welvaren en bloeien, uit haar verband gerukt wordt."2)
Terstond zag men het den Koning aan, dat hij zich over het
gebruik dezer bewijsvoering, die dan ook trouwens meer dan ongerijmd
was, niet weinig ergerde. Eindelijk het woord opnemend in het Fransch,
welke taal hem gemeenzamer was dan het Hollandsch, begon hij met
gedwongen bedaardheid de in het midden gebrachte bewijzen te weer
leggen, totdat hij al voortgaande zich weldra niet langer kon inhouden,
en aan het debat een einde maakte met dit kort en krachtig woord:
Enfin, Messieurs, vous voulez mïmposer un róle injuste et mème
ridicule, et enfin, Messieurs, enfin... ik verd.. het!

') De Evangelische Kerkbode, 9 Juni 1848.
2) De Evangelische Kerkbode, t. a. p.
II.
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Dit onweer zuiverde de lucht, de raad van state liet het placet
vallen. De hofkringen en de ofliciëele wereld waren er vol van. FRANS
LURASCO te

Amsterdam, teekent CRAMER aan, bracht toen in den

kring der katholieke leiders der hoofdstad het nieuw werkwoord
in zwang: Verwillemtweeën.1)
Was de Koning over de afgunstige indringendheid der synodale
commissie en haar woordvoerders in den staatsraad ten zeerste gebelgd,
de apostolische vicarissen van Brabant en Limburg wisten daarvan
niets en koesterden nog altijd de meening, dat

het adres

der

synodale commissie de regeering en de Kamer kwalijk voor het herz'ienings-ontwerp zou stemmen. Het eerst maakten zij daarom hun
adres tegen het placet, in 1847 aan de Tweede Kamer opgezonden,
openbaar.2) Vervolgens richtten zij een gematigd maar ernstig smeek
schrift aan WILLEM II. Daar dit adres uitging van mannen, die zoowel
door hun waardigheid als door hun invloed het gansche katholieke
Nederland vertegenwoordigden, mag het hier niet ontbreken.
»Sire! zoo luidt het, De ondergeteekende bisschoppen, zijnde de
Roomsch-katholieke kerkvoogden in het koninkrijk, wenden zich tot
Uwe Majesteit, in de overtuiging, welke hen bezielt, dat al wie voor
de verdediging zijner bedreigde rechten bij Uwe Majesteit opkomt,
steeds een geopend oor vindt.
»Toen Uwe Majesteit eene commissie benoemde, om Hoogstdenzelven een ontwerp van gewijzigde grondwet voor te dragen, ver
heugden alle Katholieke Nederlanders zich, want zij waren en zijn
vol van vertrouwen op de rechtschapenheid, de billijkheid, de vrij
gevigheid van Nederlands Koning. Zij verheugden zich in de hoop,
dat °de in de grondwet te brengen wijzigingen, de zoodanige hunner
rechten, waarvan het genot hun zoo langen tijd geheel ol gedeeltelijk
onthouden was, uitdrukkelijker omschrijven, nader bevestigen, zekerder
waarborgen zouden; zij verheugden zich, dat de godsdienstvrijheid en
de gelijkheid der onderscheidene gezindten in Nederland eindelijk
waarheid zouden worden. In die hoop zagen zij zich aanvankelijk ook
niet bedrogen.

De door Uwe Majesteit benoemde commissie sloeg

talrijke wijzigingen voor, en onder deze ook dezulke, welke, olschoon

1) Papieren Cramer, lib. rat. V, 14.
2) Le Tijd van 16 Juni 1848.
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in enkele opzichten nog wel iets te wenschen overlatende, evenwel
hetgeen hoofdzaak was bevatteden. De vreugde der Katholieke Neder
landers hierover was des te grooter en zuiverder, daar het nu wederom
ten helderste bleek, dat hetgeen zij immer hadden blijven vragen,
niets anders was dan het recht en de vrijheid van allen, zoowel
on-Katholieken als Katholieken.

Het was dan ouk niet slechts de

geheelheid der Katholieke bevolking, welke den geest en de strekking
van hetgeen de commissie omtrent godsdienst en onderwijs voorge
steld had, goedkeurde; maar van alle oorden des rijks gingen tallooze
stemmen ter goedkeuring op.
»De ondergeteekenden bewaarden een vertrouwend stilzwijgen.
Doch sedert kort, Sire! hebben eenige mannen een aanval gedaan
op de vrijheid van godsdienst en op de vrijheid van onderwijs, zooals
die in het meergenoemde ontwerp zijn uitgedrukt; in adressen aan
Uwe Majesteit gezonden, hebben zij die vrijheden bestreden en ze
voorgesteld als bronnen, waaruit het verderf van Nederland en Oranje
zou opwellen.

Sommigen van hen (en dezen zeggen te spreken uit

naam van de geheele Hervormde Kerk) geven duidelijk te kennen,
dat zij, in plaats van ondubbelzinnige waarborgen voor de gemelde
vrijheden, veeleer inkrimping der nog beslaande grondwet, op dit
punt, verlangen, en alzoo den achteruitgang, ten dezen aanzien, zijn
toegedaan. Bij deze omstandigheden vermeenden de ondergeteekenden
het stilzwijgen niet langer te mogen bewaren. Dit meenden zij, niet
omdat hun vertrouwen op Uwe Majesteit verminderd was, maar
omdat hun zwijgen soms tegen hunne meening kon uitgelegd worden,
en omdat zij, de zekerste kennis van de ernstigste verlangens hunner
geloofsgenooten hebbende, deswege een onbedrieglijk getuigenis bij
Uwe Majesteit kunnen alleggen.
»Zij verklaren dan eerbiedig aan Uwe Majesteit, dut de vrijheid
van godsdienst, inzonderheid de vrijheid van belijdenis en van open
bare oefening der godsdienst, — des noods, wat de oefening betreft,
met de beperking, dat zij de wettelijke orde en rust niet ernstic
O

bedreigen

mag, — de vrijheid om de kerkelijke verordeningen af te

kondigen, en om, volgens de wetten van ieder kerkgenootschap, de
leeraren aan te stellen; de vrijheid van vereeniging; de vrijheid om
Onderwijs

te geven,

deze laatste, voor wat het lager onderwijs

aangaat, desnoods met een voorafgaand, maar onpartijdig onderzoek
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naar de bekwaamheid, - dat deze vrijheden ernstig en dringend
door alle Katholieke Nederlanders verlangd worden, en dat het niet
geven van uitdrukkelijke grondwettige waarborgen voor deze vrijheden
op alle Katholieken en inzonderheid, op die van de provinciën NoordBraband en Limburg een allerongunstigsten indruk zou maken.
»De ondergeteekenden, die, omtrent onderscheidene der opgenoemde
punten zich voor langen tijd reeds tot Uwe Majesteit gewend, en
hunne motieven, zoo aan het natuur- als aan het staatsrecht ontleend,
ontwikkeld hebben, vermeenen zich thans van de herhaling hunner
motieven te mogen onthouden, en te kunnen volstaan met de opmer
king, dat er voorwaar geene ernstige bedenking aanwezig kan zijn
tegen de duidelijke uitdrukking in de herziene grondwet van rechten
en vrijheden, die ofschoon min duidelijk, toch inderdaad in de bestaande
grondwet reeds gewaarborgd waren.
«Daarom nemen zij eerbiedig de vrijheid om Uwe Majesteit ten
dringenste te verzoeken, dat H. D. in de ontwerpen van wet tot
herziening der grondwet de bovengenoemde vrijheden uitdrukkelijk
doe opnemen" ').
Dit verzoekschrift was onderteekend door Mgr. J. VAN HOOYDONK,
vicarius apostolicus van Breda, Mgr. H. DEN DUBBELDEN, vicarius
apostolicus van 's Bosch, Mgr. J.

A. PAREDIS,

apostolisch administrator

van Limburg, en Mgr. J. ZWIJSEN, vice-superior der Hollandsche missie
ad interim. Had WILLEM II zelf, zooals verhaald is, in den kabinets

raad verklaard, dat hij bevriend was met de R. K. geestelijkheid 2),
overbekend was zijn genegenheid voor Mgr. ZWIJSEN. Ook daarom,
afgezien van den inhoud, moet dit adres den Koning aangenaam zijn
geweest.
Niet minder stond de hoofdleider van het daarop ;olgend Noord-Brabantsch petitionnement bij den Koning in blakende gunst. Na dat der
kerkvoogden was ook daarom het adres van den oud minister \ AN SON
zonder twijfel een der meest belangrijke. Duizenden sloten zich daarbij aan.
De toon van het stuk klinkt, zooals men dit van een VAN SON ver
wacht, ernstig en krachtig. Viijheid van godsdienst, gelijkstelling der
katholieken met betrekking tot ambten en bedieningen, afschalling

•) De Tijd van '27 Juni 1848.
2) Zie het vorige hoofdstuk, bl. (59.
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\an het placet door de grondwet, vrijheid van onderwijs, behoudens
onderzoek naar bekwaamheid in het lager onderwijs alleen, vrijheid
van vereeniging waren ook thans weer de eischen.
Zoo stroomden petitiën uit gansch Nederland vóór en tegen de
grondwets-ontwerpen naar Den Maag. In het laatst van Augustus
waren 62,914 onderteekeningen ingekomen voor een liberale, 10,747
voor een anti-liberale wijziging.
Intusschen wa<: de wet reeds bij koninklijke boodschap van 19 Juni
aan de Kamer aangeboden. Met ronde woorden drukte WILLEM II
het verlangen uit, dat de twaalf voorstellen mochten worden aan
genomen. »De voorzichtigheid gebiedt, zegt hij, om niet uit het oog
te verliezen, wat eene algemeene behoefte voor de volken is gewor
den...

Ik

vertrouw, dat de grondwet aan de eischen

van

het

tegenwoordig oogenblik zal beantwoorden ... Het is mij niet onbewust,
dat over onderscheidene punten van meer of minder gewicht verschil
van gevoelen kan bestaan en werkelijk aanwezig is; maar in oogenblikken als het tegenwoordige vooral, is het plicht van een ieder,
om wederkeerig inschikkelijk te zijn, en van onze eigene denkwijze
iets ten offer te brengen."
Met de uitdrukking »oogenblikken als het tegenwoordige" doelde
Z. M. niet enkel op hetgeen in het buitenland plaats greep, maar
ook en wel voornamelijk op de onrust, die op verschillende punten
heerschte in ons land.

Vooral in Limburg was het woelig.

Die provincie bestond vóór 1793 uit zeer verschillend grondgebied.
Terwijl ze grootendeels behoorde aan de generaliteit der vereenigde
Nederlanden, gehoorzaamde een ander deel aan de bestuurders van
Oostenrijksch Nederland, een derde deel aan die van Duitschland. De
tractaten van 1814 en 1815 voegden heel Limburg bij Nederland.
Toen nu in 1839 het scheidingstractaat met België tot stand kwam,
wilde de Duitsche bund zonder schadeloosstelling geen gedeelte van
Luxemburg aan België afstaan. Daarom werd Limburg, behalve Maas
tricht en Venlo, aan de verplichtingen der Duitsche bondsstaten onder
worpen, met voorbehoud echter

van den Koning der Nederlanden,

om Limburg gilieel onder dezelfde grondwet met Nederland te ver
eenigen.
Gedurende tien jaren leverde dit weinig moeilijkheden op. .Maar
toen men in 1848 het Duitsche statenverbond in een bondstaat wilde
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herscheppen en een Duitsch parlement oprichten, ontstond in Limburg
een Duitsche beweging. Baron VAN SCHERPENZEEL HEUSCII was daarvan
het hoofd.

Op vele plaatsen wapperde reeds de Duitsche vlag.

Om

niet met den Duitschen bond en het Duitsche parlement te Frank
fort in ongenoegen te geraken stond de Nederlandsche regeering toe,
om in de kiescollegiën te Roermond en te Valkenberg afgevaardigden
voor het Duitsche parlement te kiezen. De keuze viel op VAN SCHER
PENZEEL HEUSCH en A. SCHOENMAKERS.

Deze verkiezingen gaven aanleiding tot het dwaalbegrip, dat Lim
burg van Nederland zou worden gescheiden.
verlangden dit.

Lang niet allen echter

De verwarring werd nog verhoogd door een besluit

van het Duitsche parlement, dat de vereeniging van Limburg met de
Nederlanden, onder ééne grondwet, onvereenigbaar was met de Duitsche
constitutie.

Nu werd LIGHTENVELT den 24. Juli tot buitengewoon

commissaris in Limburg aangesteld. Den 28. vaardigde hij een gerust
stellende en tot rust vermanende proclamatie uit.
De geestelijkheid van Limburg en bijzonder Mgr. PAREDIS hebben
bij die gelegenheden blijken van trouw aan het huis van Oranje
gegeven. De dankbaarheid des Konings, die den apostolischen admi
nistrator daarvoor gewerd, was hun een hoog gewaardeerde beloo
ning en de oorzaak van nog inniger verknochtheid ').
Behalve de geestelijken werkten nog vele anderen ten gunste van
het Nederlandsche Koningshuis. Vooral de burgemeester van Sittard,
het latere Kamerlid J. II. ARNOLDTS, heeft toen aan de Hollandsche
regeering gewichtige diensten bewezen en gewerkt om Limburg \oor
Oranje te behouden.
Mr. J. H. G. BOISSEVAIN had het anders gewild en betoogde, dat
men zoo spoedig mogelijk op goede voorwaarden een scheiding \an
het hertogdom Limburg tot stand zou brengen. Hij achtte zelfs »een
scheiding van Limburg onvermijdelijk en daar te boven voor zeer
wenschelijk en hoogst voordeelig voor ons land, even als voor Limburg
zelve". »Een paar maal honderd duizend zielen, meende hij, zetten ons
geen kracht bij, maar verlammen integendeel onze macht, daar zij
een deel onzer krachten opslurpen, zonder iets weer te geven. Lim-

') Archief van hrt bisdom Roermond, Belgrado aan Paredis. De Bosch
Kemper, V, bl. 376 vv.
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burg is een uitwas van ons land, dat onze beste krachten ver
teert" ').
Gelukkig dacht de regeering zoo niet en zij vond geen rust, voordat
de zaak ten onzen voordeele haar beslag had gekregen. Op volslagen
rust mocht echter de regeering nog niet rekenen.
Kort na het reeds verhaalde oproer te Amsterdam en de eerste
woelingen in Limburg kwam de tijding, dat langs het Noord-Hollandsch
Kanaal groote ontevredenheid was ontstaan bij gelegenheid der proef
vaart met een stoomsleeper.
Daarop werd bericht, dat

ook

in Noord-Brabant ongenoegen

heerschte en de Groenendijk was doorgestoken. Einde April en begin
Mei liep het gerucht en drong zelfs tot de regeering door, dat te
's Hertogenbosch oproerige geschriften in omloop waren en dat het
werkvolk der drukkerij van De Noord-Brabander daar niet vreemd
aan was.
Zelfs eenige weken later duurde de onrust in Brabant nog voort.
In enkele streken weigerde het landvolk de tienden op te brengen en
sloeg tot gewelddadigheden over, die alleen door de tusschenkomst
der militaire macht konden beteugeld worden 2).
Begrijpelijk is het derhalve, dat de Koning in zijn liefde voor recht
en billijkheid de Kamers verzocht, de wetsontwerpen aan te nemen
en daarmee het volk in beter stemming te brengen.
Wel was de vingerwijzing des Konings niet zonder invloed op de
Kamer, maar nam toch haar wrevelige en spijtige stemming niet
weg. Het voorloopig verslag van 13 Juli toonde duidelijk genoeg, met
wat een weerzin de meerderheid zich bij het verlangen des Konings
neerlegde. Op katholieken en liberalen maakte dit stuk een allerongunstigsten indruk:
»Zag de ofïiciëele w e r e l d

wel

ooit stroever, kouder stuk verschijnen?

vroeg VAN SOJJ.
»Geen enkel woord dat uit het hart komt of tot het hart spreekt.
»Van geestdrift vonk noch sprank. Van alpha tot omega is alles
met den winkelhaak afgepast. De stijl is die van het parket in een
acte van beschuldiging.
') De Limbttrgsche kwstie door Mr, J. H. G. Boissevain.
Campagne, 1848, bl. 4 en 39.
2j De Bosch Kemper, V bl. 381.
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On cède de la plus mauvaise grace du monde, waar men niet
rechtstreeks vijandig heeft durven zijn. Yreeze alléén en geen ander
gevoel heeft de stemming kunnen beheerschen.
En het gevoel, dat de lezer ontwaart, is de kilheid van het graf —
de geur, foetor cadaverosus. Het wordt tastbaar, dat de Kamer haar
einde n a d e r t . . t )
\ an dien aard was het verslag, dat bij niet weinigen een angstige
onzekerheid ontstond, of bij de openbare behandeling de meerderheid
der Kamer zich wel vóór de zaak der vrijheid en des rechts zoude
verklaren. Door vreeze gedreven verdubbelden de katholieke leiders
hun ijver. De petities hielden niet op. De Tijd werkte met zijn krachtige
artikelen en zijn statistieken. De Noord-Brabander streed met de
ernstige en waardige taal van VAN SON. Ook het Journal du Limbourg
en de Catholijke Nederlandsche Stemmen droegen het hunne bij. De
liberale pers eischte met fierheid

dezelfde rechten.

Toch bleef men vreezen. Nog hooger steeg de spanning, toen
DONKER

CURTIUS zijn ontslag aanbood, omdat de eerste Kamer zijn

wet op de afschaffing van geeseling en brandmerk had verworpen.
In de gegronde vreeze, dat het heengaan van dezen minister de aan
hangige wetsontwerpen een gevoeligen slag zoude toebrengen, schreef
De Tijd:
»Als men het veld ruimt voor de eerste poging de beste, die de
behoudende partij mocht willen aanwenden tegen de verbeteringen»
die onze staatsregeling behoeft, dan is het niet mogelijk, dat er ooit
'ets tot stand zal worden gebracht anders dan door eene revolutie.
Er is hier geen middelweg; de regeering moet tegenover onwil
veerkracht vertoonen, of wij gaan eene reactie te geinoet, welker
uiteinde geen ander kan zijn dan eene feitelijke revolutie." 2)
Men sprak er van in Den Haag, om DONKER CURTIUS een luister
rijke serenade te brengen.

In de hofstad en te Amsterdam begon

men reeds een adres ten zijnen gunste te teekenen.

En de Koning

weigerde DONKER CURTILS te ontslaan. Alle katholieken en liberalen
hieven een jubelkreet aan en dankten den Koning.
Jammer was het, dat nu eerst de Bijdrage tot herziening der
1)
2)

De Tijd, 18 Juli 1848.
De Tijd van 4 Aug. 1848.

137
grondwet van T H O R B E C K E verscheen. Een ziekte des schrijvers had
den druk bijna een maand vertraagd. Dit »doet mij innig leed, schreef
daarom VAN KINTS, was de Dijdrafje omtrent het midden der vorige
maand" gekomen, «misschien had de regeering, welke in de laatste
dagen nog zooveel wijzigde, anders gewijzigd" ')
Al had om die reden het geschrift geen invloed meer op herziening
der grondwet, het kan toch niet worden geloochend, dat het de
oppositie een geduchten slag toebracht en tevens het ministerie ter
verantwoording riep voor menige verandering in het oorspronkelijk
ontwerp, waarmee het aan de eischen der synodale commissie was
te gemoet gekomen.
gische daarvan aan.

Onmeedoogenloos toont THORBECKE het onlo

Het ontwerp der commissie zegt in art. 16.', dat overgenomen
werd uit het voorstel 184i:
»Alle openbare oefening van godsdienst wordt toegelaten, voor
zoo \erre die niet kan worden geacht eenige stoornis aan de publieke
orde en rust te zullen toebrengen."
Natuurlijk werd daartegen door de protestanten gepetitionneerd.
Men gaf de vreeze te kennen, dat de katholieken nu overal processies
zouden gaan houden, en de gemeentebesturen dit niet konden weigeren
zonder zich machteloos te verklaren tot het handhaven der orde.
De regeering zwichtte en wijzigde aldus :
»Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten
plaatsen wordt toegelaten, behoudens de noodige maatregelen ter
verzekering der openbare orde en rust.
«Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans
naar de wetten en reglementen is toegelaten."
Deze verandering, zegt T H O R B E C K E , is geschied »op eene wijze,
die aan den eenen kant de grondwet doet afdalen tot een reglement
\an politie, en aan den anderen een noodzakelijke politiezorg belem
mert . Hoe ruim THORBECKE over openbare godsdienstoefening dacht,
blijkt uit hetgeen daarop volgt:
«De algemeene voorwaarde, dat godsdienstviering binnen gebouwen
en besloten plaatsen blijve, is die van een bekrompen of onverdraag') De Katholiek, 1848, II, bi. 126.
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zamen of onverdraagzaamheid bekrachtigenden wetgever. In het open
veld, of op publieke pleinen of straten zal dus godsdienst niet mogen
worden gevierd. Waarom niet?

Er is geen andere grond denkbaar,

' dan dat men zoodanige viering voor de openbare orde en rust ge
vaarlijk acht. Op zich zelve is zij dit gewis niet; zij kan het echter
door de omstandigheden, door de houding of den geest der bevolking,
in welker midden zij plaats heeft, worden.

Is dit nu een punt, flat

een grondwetgever voor alle volgende tijden en voor alle oorden des
lands kan beslissen? Het is er zóó verre van af, dat zelfs de gewone
wetgever het ja of neen op het oordeel der dagelijksche politie zal
moeten laten aankomen.

Mijns inziens mag tusschen kerkelijke en

andere vergaderingen of optochten in het openbaar rechtens geen
verschil worden gemaakt" ')•
Van THORBECKE is ook het volgende artikel in het ontwerp der
commissie:
>J}e kerkgemeenten hebben de vrije keus harer leeraren en het
recht \an briefwisseling met hare hoofden, gelijk dat, om hunne
kerkelijke voorschriften af te kondigen, behoudens de verantwoorde
lijkheid volgens de strafwet."
Tegen dit artikel waren alle petities, vooral die der synodale
commissie gericht. Uit vrees, dat de betrekking der hervormde Kerk
tot den staat niet zoo innig zou blijven, wilde de synodale commissie
het eerste lid: »De kerkgemeenten hebben de vrije keus harer leeraren
geschrapt hebben, en slaagde daarin. THORBECKE zeide kortweg, dat
het eerste lid van het artikel »tot de voorbereiding en vestiging van
de vrijheid en rechtsgelijkheid der kerkgemeenten onmisbaar" was 2).
.Dat het overige gedeelte van het artikel voor het geweld der
petitiën niet bezweek, danken wij aan den Koning, die de afschaffing
van het placet volstrekt wilde.

Aldus hebben de katholieken de

afschaffing van het recht van placet, en daarmee een zeer groot
gedeelte hunner emancipatie aan THORBECKE en WILLEM II te danken.
Wat het onderwijs betreft, was het ministerieel ontwerp den
katholieken gunstiger, dan dat van de commissie of THORBECKE. Het
laatste zeide in art. 133:
') Bijdrage tot herziening der grondwet, bl. 96—99.
2)

Bijdrage enz., bl. 103—104.
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»Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het onderzoek naar
de bekwaamheid en het toezicht der overheid, beide door de wet te
regelen".
Terecht konden de katholieken voor onderzoek naar bekwaamheid
van de professoren der seminariën vreezen.

In vele petitiën, vooral

in die van de apostolische vicarissen en VAN SON, komt men voor
volledige vrijheid van het hooger en middelbaar onderwijs op, en
legt men zich alleen daarbij neer, dat desnoods in het lager onderwijs
een «onderzoek naar de bekwaamheid" der leeraars wordt ingesteld.
De regeering wijzigde dan ook dat artikel en zeide:
»Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der
overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs
betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijk
heid der onderwijzers; het een en ander door de wet te regelen".
Op eenigszins spijtigen toon merkt T H O R B E C K E
uitzondering voor het onderwijs,

hier

waar geen onderzoek

op":

»De

naar de

bekwaamheid zal voorafgaan, is, vermoede ik, enkel in het belang
van sommige inrichtingen, kleine seminaria, gedachteloos binnen
geslopen.

Waar toch vindt men een grond tot hare verdediging ?

Zoo het niet geoorloofd zal zijn, Fransch of Engelsch, dan na gebleken
bekwaamheid

te

onderwijzen,

zal

men van onderwijs in Latijn,

Grieksch, rechten of geneeskunde, zonder die voorwaarden, beroep
mogen maken ?"
THORBECKE

mocht dat

vrij onlogisch

seminariën bleef gehandhaafd.

vinden, de vrijheid der

Overigens zou een strenge logica de

regeering tot het ongerijmde, namelijk tot het onderzoek naar de
bekwaamheid der professoren der godgeleerdheid hebben geleid.
Terwijl de Bijdrage van 'I I I O R B E C K E verscheen, werkten de sectiën
der Kamer aar. het eindverslag, dat den -10. Augustus bij de regeering
werd ingediend en nog bitser was dan het voorloopige. Het gevolg was,
dat het ministerie den 16. Augustus twee nota's van wijzigingen bij
de Kamer inleverde. Ofschoon enkele wijzigingen zeer belangrijk waren,
kunnen wij ze hier toch, als voor ons doel minder gewichtig, voorbijgaan.
Hetzelfde moet gezegd van de veranderingen in de Tweede Kamer
aangebracht.
') Bijdrage enz., bl. 110—111,
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Betrekkelijk spcedig was de discussie in de Kamers geëindigd.
Den 24. Augustus werden de ontwerpen aangenomen in de Tweede
Kamer, in de Eerste den 7. September. Nadat de dubbele Kamer
voor de ontwerpen gestemd had den (i. October en wederom de
Eerste Kamer den 11. dier maand, verscheen den 14. het door alle
ministers gecontrasigneerd koninklijk besluit, dat de wet goedkeurde
•-

en sanctionnperde. De herziening der grondwet was voltooid.
Godlof! want er was zeer veel gewonnen. Ik wil daarmee volstrekt
niet zeggen, dat het einddoel van het katholieke streven volledig
bereikt was. Dat was er verre af. Toen reeds was het te voorzien,
dat er bij de toepassing der herziene grondwet fel zou moeten worden
gestreden. Een den katholieken vijandige geest sprak zich in vele
wijzigingen en beperkingen allerduidelijkst uit; en men wist, wat
trouweloos gebruik daarvan kon worden gemaakt.
Er was evenwel overvloedige reden tot dankbaarheid. Sommige
rechten waren meer formeel erkend, andere duidelijker omschreven,
en hoewel een nieuwe strijd de katholieken wachtte en het harnas
niet mocht worden afgegespt, van den anderen kant was het onmis
kenbaar, dat de grondwet van 1848 hun nieuwe en scherper wapenen
in de hand had gegeven, om met Gods hulp dien strijd voor Christus
en zijn Kerk met gegronde hoop op een zekere overwinning voort
te zetten.
Was men over de wet, uit de staten-generaal te voorschijn ge
komen, tevreden, men was het ook over de katholieke leden, die zich
kranig hadden gehouden. Als sprekers hadden bijzonder MUTSAERS
en LIGHTENVELT , minister van R. K. eeredienst, boven allen uitgemunt.
De eerste sprak met een warm gevoel, maar toch met een waardige
kalmte en werd door de Kamer met groote oplettendheid aangehoordZijn bewijsvoering was vooral tegen VAN DAM VAN ISSELT gericht,
die voor het behoud van het placet opkwam in bewoordingen, die de
verbanning van het .katholicisme schenen te eischen. »De redevoering
van MUTSAERS schijnt een bijzonder grooten indruk gemaakt te hebben,
schrijft BROERE. VAN DAM zelf heelt op zijne wijze hem er een vleiend
compliment over gemaakt; en de redacteur van 't Journal de la
Ilaije moet

dit zelfs in geschrifte aan MUTSAERS gedaan hebben." ')

') Papieren Cramer, Broere aan Cramer, 23 Aug. 1848.
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Ook LIGHTENVELT verdedigde de afschaffing van het placet tegen
VAN DAM VAN ISSELT juist en behendig.
LIGHTENVELT van

Naar BROERE schreef, had

tevoren aan VAN DAM gezegd, »dat hij zich voor

heftigheid zou dienen te hoeden, anders zou hij met dezelfde munt
betaald worden.

Die LIGHTENVELT, ZOO vervolgt BROERE, schijnt te

durven. Ilij is op het diné van de synode geweest, en heeft er, bij
het instellen van een toast gezegd, dat hij de heeren niet op politiek
terrein verwachtte; hetgeen hij in de conversatie na tafel aan een
en ander nog eens wat duidelijker moet hebben voorgehouden" ').
Nog was men in Brubant in 18Ü7 den strijd van LIGHTENVELT
voor de afschaffing van het placet niet vergeten. Toen nog herinnerde
men er aan, dat »op zijn onvermoeide vertoogen in de enkele, in de
dubbele en in de eerste Kamer het hatelijk placet voor eeuwig uit
onze wetgeving verbannen werd" 2).
Deze verbanning van het placet was zonder twijfel de meest
ingrijpende wijziging in het VI hoofdstuk der grondwet3;. Welk een
invloed had de herziening van genoem 1 hoofdstuk

verder

op de

emancipatie der Katholieken en op het eenige jaren later volgend
herstel der hierarchie?
Bij een oppervlakkige beschouwing zou men kunnen meenen, dat
de grondwet van vóór 1848 een geregelde organisatie der R. K. Kerk
niet gedoogde. Zelfs vindt men die stelling bij overigens wel ingelichte
schrijvers. Zoo zegt b v. Dr. NUYENS, dat de Katholieken eerst na
1848 zagen, »dat geen grondwet hun meer in den weg stond" voor
het sherstel der hierarchie en het ophouden van den abnormalen
toestand van de Kerk in Nederland" 4).
Vooreerst echter kon men in de grondwet van vóór 1848 geen •
enkele bepaling vinden, die de vrijheid

van organisatie uitsloot.

Uitdrukkelijk heeft de regeering zelve dit erkend en gezegd, »dat
wanneer er soms hinderpalen mochten bestaan, die de organisatie
van de R. K. Kerk hier te lande mochten belemmeren, de oorzaak
') Papieren Cramtr, Broere aan Cramer, 23 Aug. 1848.
2) De Noord-Brabander van 6 Juni 1867.
3) Wij laten hier de vraag, of het placet vóór 1848 volgens de bestaande
wetten kon worden toegepast, buiten kwestie. Na 1848 bestond het, ook in
het oog der meest fanatieken, niet meer.
4) Geschiedenis des Nederl. Volk-s van 1815 enz. III, bl. 156—157.
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daarvan niet bij de regeering kan gezocht worden, nadat van staats
wege, bij de in 1842 aan de synode der Nederlandsche hervormde
Kerk gedane mededeeling, uitdrukkelijk het beginsel is erkend gewor
den : dat alle veranderingen in de bestaande kerkorde voortaan alleen
van de kerk kunnen uitgaan, en dat, ingeval haar belang het vordert,
zij daartoe kan besluiten buiten eenigen invloed van de Hooge Regeering ..
»Dit ook bij de jongste grondwetsherziening bevestigde beginsel vindt
zijn toepassing op alle kerkgenootschappen." ')
In 1850 kwam minister VAN SONSBEEK het bovenstaande bekrachtigen.
Opnieuw wordt er op gedrukt, dat reeds vóór 1848 alle vrijheid
van organisatie voor de R. K. in Nederland bestond, en dat de her
ziening van hoofdstuk VI over den godsdienst in 1848 alleen een
bevestiging der vroegere vrijheid geweest was 2).
Aldus was de meening der regeering aangaande de letter der wet
van 1815 Die letterlijke zin dezer wet veroorloofde dan ook een milde
uitlegging en geen der daarin vervalte bepalingen stelde eenig beletsel
stegen een welwillende toepassing".
Hoe komt het dan, dat in de eerste vijf-en-twintig jaren der
Nederlandsche monarchie (1815—1840) het staatsbestuur vaak de grenzen
der billijkheid heeft overschreden ?

Niet aan de grondwet is dit te

wijten, maar integendeel aan de afwijking van de bepalingen der grond
wet. Inplaats van de grondwet werden vaak protestantsch vooroordeel,
calvinistische stoerheid, rechten en voorrechten, welke vroegere souvereinen bezeten of zich aangematigd hadden, tot richtsnoer genomen.
Deze handelingen der vroegere bestuurders paste men gaarne toe,
hoewel ze tot een geheel verschillend regeeringstelsel behoorden en
met het Nederlandsche staatsrecht, zooals de grondwet dit voorschreef,
onvereenigbaar waren.
moesten

De moeilijkheden, die daaruit noodzakelijk

voortvloeien, kweekten tweedracht en verzet en werden

oorzaak der gebeurtenissen van 1830, die voor het koninkrijk zoo
noodlottig zijn geweest3).
Was onder WILLEM I de practijk zeer verschillend van de leer,

*) Handelingen van de regeering en de staten-generaal over de grondwets
bepalingen nojiens de godsdienst. Schiedam, 1853, I, bl. 58 vv.
2) Handelingen T. a. p., bl. 62 vv.
3) Vgl. Handboekje voor 1852, bl. 183—184.
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het gedrag der regeering haast omgekeerd evenredig tot de uitspraken
der grondwet aangaande de kerkelijke vrijheid '),

onder WILLEM II

kwam hierin een aanmerkelijke wijziging ten goede.

Niet meer zoo

vaak gaf de grondwettige verhouding tusschen Kerk en staat aan
leiding tot ontevredenheid.

Volkomen eensgezindheid zou er weldra

hebben geheerscht, indien de vrijzinnige bedoelingen van den edelen
vorst welwillende medewerking bij de regeering had ontmoet. Juist
uit het begin der regeering van WILLEM II dagteekent de wederopluiking der katholieke actie.

Juist in die dagen werden de eerste

pogingen aangewend tot katholieke samenwerking, die een niet gering
aandeel heeft gehad in de herziening der grondwet.
Hoewel de gewijzigde tekst der grondwet van 1848 de scherpzinnigsten onder de katholieken maar half bevredigde en hun op vele
punten een teleurstelling bracht, toch heeft de herziening in haar
geheel op de emancipatie der katholieken en op het herstel der
hierarchie een grooten invloed geoefend Vooreerst had dit zijn grond
in de vrijheidsideeën, waardoor de herziening tot stand kwam, ver
volgens in de wijziging der grondwet zelve.
Art. 10: »Het recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering
wordt erkend" was in de herziening van 1848 nieuw en kwam ook
het katholieke kloosterleven ten goede, dat enkel en alleen kan belet
worden »in het belang der openbare orde".
Art. 104: »Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met vol
komen vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij en harer
leden tegen de overtreding der strafwet" overtrof art. 188 van 1815
alleen in den vorm.

Maar ofschoon men in 1815 met »de volkomen

vrijheid van godsdienstige begrippen" hetzellde bedoelde, bleef toch
de uitdrukking zeer ongelukkig, omdat ze letterlijk genomen alleen
inquisitie uitsloot, slechts gewetens- geen godsdienstvrijheid erkende.
De vorm van 1848: »Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met
volkomen

vrijheid'' van THORBECKE afkomstig 2)

scheen aan de

Kamers gevaarlijk toe, terwijl integendeel de katholieken klaagden,
dat ook deze uitdrukking »de vrijheid van godsdienst met geene

') Hist. Jurid. Schels van de wet van 10 Sept. 1853 enz. Acad. Proefschrift
door J. Schokking, Leiden 189-4, bl. 14.
2)

Aanteekeningen op de grondwet, Tweede Editie, II, bl. 210.
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algemeene ronde bewoordingen" erkende. Liever hadden zij gewenscht,
dat »de vrijheid

van godsdienst als algemeen beginsel" was uitge

drukt en niet enkel vrijheid van meeningen. ')
Art. 165: »Aan alle kerkgenootschappen in het rijk wordt gelijke
bescherming verleend," was met de geringe verandering van »godsdienstige gezindheden" in «kerkgenootschappen" overgenomen uit de
grondwet van 1815. Zeer weinig bekreunden zich de katholieken om
deze verandering, maar hadden gaarne in den tekst een waarborg,
»dat de kerkgenootschappen met eerbiediging der vrijheid van gods
dienst zullen beschermd worden en dat deze bescherming aan het
eene zoo min als aan het andere zal geweigerd, maar aan allen
gelijkelijk zal verleend worden". Men vreesde dat weer »gelijke bescher
ming

door

gelijke onderdrukking

of wil men liever door gelijke

reglementeering zal worden vertolkt." Men vreesde dit te meer, wijl
de protestanten
strenger toezicht

bij

monde

van

GROEN

VAN

PRINSTERER publiek

voor de lloomsche Kerk eischten: »De grondwet

verlangt voor alle gezindheden gelijke bescherming; geene gelijkheid
van toezicht'', voor

gelijkheid van bescherming is dikwijls onge

lijkheid van toezicht onmisbaar.2)
Al aanstonds zag men dan ook in de grondwet zelf de ongelijke
bescherming bevestigd.
Art. 168 immers luidde: »De tractementen, pensioenen en andere
inkomsten van welken aard ook, die thans door de onderscheidene
godsdienstige gezindheden of derzei ver leeraars genoten worden, blijven
aan dezelve gezindheden verzekerd.
»Aan de leeraars welke tot nog toe uit 's lands kas geen of een
niet toereikend tractement genieten, kan een tractement toegelegd,
of het bestaande vermeerderd worden."
Stond niet op dezelfde bladzijde art 165, dat »gelijke bescherming"
verleende? En wat geschiedt hier .' Aan sommige kerkgenootschappen en
leeraars wordt de staat

jaarlijksche sommen uit te keeren; dit

zelfde aan andere kerkgenootschappen en leeraars te doen, wordt aan het
welgevallen van den staat overgelaten. De ongelijkheid springt in het oog.3)
') Van Vree in De Katholiek, 1848, D. 13, bl. 244.
De Nederlander, n°. 942, 944.
3) Van Vree in De Katholiek, 1848, 13 D. bl. 248. Vgl. De Tijd van
21 Maart 1848.
2)
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in het art. 10b: De belijders der onderscheidene godsdiensten
genieten allen dezelfde burgerlijke en burgerschapsrechten en hebben
gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en
bedieningen" was niets nieuw dan »burgerschapsrechten", dat de
plaats innam van «politieke voorrechten".
Geen enkel artikel der grondwet heeft wellicht geringeren invloed
op de practijk gehad, dan dit. Hoe het vóór 1848 werd onderhouden,
leerden de wraakroepende statistieken in De Tijd.

Werd het later

iets beter, redenen tot klachten bleven er genoeg.

Wel hadden de

katholieken en met name de oud-minister J. B.

VAN SON

gelijk, toen

hij als sanctie der gelijke bescherming deze bepaling eischte: »De
Koning zie toe en drage zorg, dat ambten en bedieningen zooveel
mogelijk in verhouding tot de godsdienstige gezindheden vergeven
worden". Aan dien eisch werd niet voldaan.
Art. 1Ö7 stond «godsdienstoefening buiten de gebouwen en besloten
p l a a t s e n " alleen d a a r to e, w a a r z e t o e n w e t t i g b e s t o n d .
RECKE

Dat

TJIOR-

het anders wilde, en hoe de Kamer voor de vermenigvuldiging

van processiën vreesde, hebben wij boven gezien 1).
Art. 170 aangaande het placet was geheel nieuw in de herziene
grondwet en luidt:
»De tusschenkomst der regeering wordt niet vereischt bij de brief
wisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen,
noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkon
diging van kerkelijke voorschriften".
Voor de katholieken vooral was dit artikel uiterst belangrijk.
Maar ook de gansche kracht der vrijheidsstrooming was noodig, om
het, bijzonder na den tegenstand in 1847, ondanks de stormen, die
er tegen opstaken, in veilige haven te brengen.
Zooals we reeds aanduidden, was niet enkel de letter der grond
wet van 18i8 den katholieken gunstiger, maar ook en bijzonder de
geest van vrijheid, die de herziening tot stand bracht en wederkeerig
door de herziening werd bevorderd en versterkt. Die geest, die ont
waking van den Nederlandschen vrijheidszin droeg zeer veel bij tot
de emancipatie der katholieken en beloofde een waarborg te zullen
zijn, dat de theoretische gelijkstelling aller kerkgenootschappen nu
') Zie boven bl. 137—188.

II.

10
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eindelijk eens practisch zou worden doorgezet.

Zonder een hardei),

onafgebroken strijd beloofde de toekomst niet veel. D^s te hachelijker
was die strijd, des te voorzichtiger en beleidvoller aanvoerders vroeg
hij, omdat men

van de eene zijde met alle geoorloofde wapenen en

in verband met de liberalen moest pal staan tegen de behoudende
partij, van de andere zijde echter moest zorgen nooit één te worden
met de liberale partij, nooit hun stelsel, al hun beginselen te aan
vaarden, altijd een zelfstandige katholieke partij met eigen echtkatholieke beginselen te blijven. Mannen als BROERE, VAN VREE,
SMITS,

VAN SON, CRAMER,

VAN NISPEN,

DÜCIIASTEL, DOMMER VAN

POLDERSVELDT en vele anderen, die deel namen aan de actie zagen

zeer wel, dat de logische consequentiën van het liberalisme hemelsbreed
verschilden van het doel, dat de katholieken beoogden. Zich voor een
'

vermenging te wachten, was daarom het parool. Is de een of ander
in het vuur des ijvers wat ver gegaan, klinken ook hier en daar in
het katholieke kamp wat al te veel eischende vrijheidskreten, de
katholieken als partij hebben wel met de liberalen gestreden tegen
de partij van behoud, die de Kerk zoo lang gekneveld had, maar ze
bleven partij, stelden niet zelden aan de liberalen hun voorwaarden:
Katholiek, zelfs ultramontaan, zooals LUYBEN zeide, bleven zij bovenal.

H (3 O F D S T ö K

V.

EERSTE RECHTSTREEKSCHE VERKIEZING. ACTIE DER KATHOLIEKEN. ONDER
HOUD MET DE CLERCQ. DE LIBERALEN ZIJN NIET GEORGANISEERD.
ONDERHOUD VAN VAN VREE MET OLIVIER. THORBECKE AANVAARDT DE
GESTELDE VOORWAARDE EN WORDT CANDIDAAT GESTELD. PROGRAM
DER KATHOLIEKEN. ZELFSTANDIGHEID DER KATHOLIEKEN VRIJZINNIGE
MEERDERHEID IN DE KAMER. DOOD VAN WILLEM II. WILLEM III.
ONDERHOUD VAN DUCHASTEL MET VERSCHILLENDE MINISTERS. VERSCHIL
VAN STREVEN IN DE KAMER EN HET MINISTERIE. THORBECKE MINISTER.
KARAKTERSCHETS VAN THORBECKE. STEMMING VOOR EN TEGEN THOR
BECKE. ONDERWIJS^UAESTIE. INVLOED DER KATHOLIEKEN OP DE OPEN
BARE MEENING IN EN BUITEN HET LAND. DE PUBLICISTE.

Tegelijk met de herziene grondwet, den 14. October, ontving ook
het voorloopig kiesreglement de koninklijke sanctie en daarmee hiel
den de beide Kamers der staten-generaal van rechtswege op te bestaan.
Spoedig werd het bekend, dat de verkiezing der nieuwe Kamer zou
plaats hebben op den 30. November.
Hoe belangryk deze eerste verkiezing volgens het nieuwe voorloopige stelsel wezen zou, behoeft nauwelijks te worden aangestipt.
Zoovéél hing van haar uitslag af.

In het eerstkomende zittingsjaar

der staten-generaal moest worden voorgedragen: de wet regelende
het kiesrecht; de provinciale en gemeentewet; terwijl de Kamers, die
daarna ingevolge van het de/initiere kiesstelsel zouden gekozen worden,
de wijze moesten vaststellen, waarop de grondwettig gewaarborgde
rechten moesten worden verstaan. Zij zouden zich o.a. hebben bezia

D

te houden met de regeling van de vrijheid van drukpers (art. 8);
van het recht tot vereeniging en vergadering (art. 10;; van de ver
antwoordelijkheid van de hoofden der onderscheidene kerkgenoot-
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schappen bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften (art. 170);
van het openbaar onderwijs (art. 194), en van het armbestuur (art.
195). Zooveel regelingen, zooveel levensquaestiën voor de katholieken.
Niemand dan ook, die niet diep doordrongen was van het gewicht
der op handen zijnde verkiezing,
Daar kwam nog bij, dat men de liberalen lang niet in alles ver
trouwde. Zoolang het gold in de grondwet de algemeene beginselen
vast te stellen, die het eerst door THORBECKE en de zijnen waren
aangeprezen, had de eerlijke ondersteuning van die zijde niet ont
broken. Doch wat was er van hen te verwachten in de toepassing
der beginselen ? Was eenig wantrouwen ten dien aanzien niet alles
zins gewettigd? En bleek hieruit alleen niet reeds de dringende nood
zakelijkheid, dat de katholieken zich op hun standpunt van onafhan
kelijke partij moesten handhaven? Ten einde voorzichtig te werk te
gaan en alle verdeeldheid in eigen boezem te voorkomen was het
geraden, dat de uitstekendsten onder de Katholieken overlegden wat
er ten aanzien der aanstaande verkiezingen te doen was.
Door deze beschouwingen geleid, besloten de zeereerw. J. A. SMITS
en Di'. CRAMER, om de heeren, die den 18. Juni 1848 in «de Geleerde
Man" vergaderd waren geweest, uit te noodigen ter vestiging van
een comité, dat de zaak der verkiezing zou behartigen. Allen, behalve
JACQ. VAN DER KUN, namen de uitnoodiging aan, zoodat de vrienden
van »de Geleerde Man" reeds den 29. October 18i8 hun eerste ver
gadering hielden, ten huize van Dr. VAN BREE te Leiden. Zooals
gezegd is, traden wat later nog eenige andere heeren toe: Mr. H. VAN
BERKEL, Jhr. G. E. G. C. DOMMER VAN POLDERSVELDT, graaf F. DuCHASTEL , Mr. A. Z. HANLO en Jhr. J. A. C. A. VAN NISPEN TOT
SEVENAER
De bijeenkomsten aan de verkiezingszaak gewijd hadden
plaats den 29. October, den 4., den 11. en den 17. November').
Een paar dagen vóór de eerste bijeenkomst had De Tijd zich reeds,
bij circulaire van 26 October, met zijn katholieke vrienden in de
verschillende kiesdistricten in verbinding gesteld. Ijverig gehoorzaamde
men aan het appèl en weldra waren de gegevens bijeen, die deden zien,
over wat krachten men kon beschikken en wie in de grootere gemeen
ten vertrouwbare en veelvermogende hoofden van actie konden zijn.
') Papieren Crumer, lib. rat. VI, bl. 17—18.
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Het stond aan liet comité, te bepalen, welk ordewoord aan die wakkere
legerhoofden moest worden gegeven.
Den 29. October waren in de eerste vergadering bijeen: de zeereerw.
heer SMITS , Mr. VAN DEN AARDWEGII , Mr. VAX BERKEL , Dr. VAN BREE,
Dr. CRAMER , Mr. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, FR. LURASCO , Mr. MEYJ.INK
en Mr. VAN ROMUNDE.
SMITS opent de vergadering en licht het doel der bijeenkomst toe.
CRAMER zet uiteen, wat De Tijd reeds gedaan heeft en wat gunstige

toezeggingen zijn ontvangen. Vooral maakt hij melding van een ver
gadering, welke de leden der Amstel-Sociëteit den 3. November in
Den Haag zouden beleggen. Een der voornaamste leden had met allen
nadruk toegezegd, dat de Sociëteit de candidaten van De Tijd zou
steunen, indien de katholieken zich verbonden, wederkeerig op haar
candidaten te stemmen. Niets echter was toegezegd.
Mr. VAN DEN AARDWEGH noemde dit laatste gelukkig, omdat het
met de Amstel-Sociëteit bij gebrek aan beginsel en richtsnoer en
eenheid, weldra gedaan zou zijn; dat zelfs katholieke candidaten, door
haar gesteld, weinig kans van slagen zouden hebben. Te Leiden, ging
hij voort, bestond een veel eerlijker politieke club, die weldra in de
plaats der wegstervende Amstel-Sociëteit zou treden. Overbodig was
het te zeggen, dat deze club op krachtige beginselen steunde. De
namen

van

THORDECKE,

STORM,

WICHERS,

SI.OET,

GOLDSCHMIDT,

OUVIER en anderen waren daar borg voor. Die club meende het met

de katholieken oprecht. Reeds had ze een lijst opgemaakt van een
veertigtal candidaten waaronder onderscheiden katholieken. Met zulke
mannen samen te werken was wenschelijk en gaf volledige waarborg
voor den goeden uitslag der verkiezingen.
Nu reeds van samenwerking te spreken acht VAN BERKEI . minder
goed. «Laat ons nagaan, zeide hij, wat wij en wat de anderen zijn
in den lande. Zoo zullen wij er als van zelf toe komen, hoe wij ons
tot de anderen verhouden en welke gedragslijn wij te volgen hebben.
De katholieken dan willen de onvoorwaardelijke verwezenlijking der
thans grondwettig gewaarborgde rechten; dat willen zij loyaal; in
hun streven daartoe is niets onedels, niets laags, niets zelfzuchtigs.
Wat het cijfer aangaat maken zij, vooral ten platten lande, een
aanzienlijk aantal uit. Wat hunne samenwerking betreft, zij zijn of
kunnen spoedig en krachtig aangesloten zijn. De samenwerking ter
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gelegenheid der collecten voor Ierland, de inzameling der statistieken,
de geschiedenis van het algemeen petitionnement bewijzen, dat er
fado reeds een organisatie is, zij het dan ook eene onvolkomene.
Wat de anderen betreft, zij verdeelen zich in conservatieven en
liberalen. De conservatieven loopen nog altijd en trouwer dan ooit
aan den leiband der dominé's en zullen zoo vast als immer zich aan
al hunne pretentiën vastklampen. De zoogenaamde liberalen, zonder
beginsel, niet wetende wat zij willen, zonder eigenlijke sympathie bij
het volk en onderling verdeeld, gedreven als ze zijn door baatzucht, zijn
evenmin te vertrouwen. Kan dus wel de katholieke partij zich of
aan conservatieven, of aan liberalen aansluiten? De katholieken zijn
en moeten blijven een tiers-parti: daarin bestaat hun kracht.".
Pr

CRAMER stemde daarmee in, doch wenschte. dat er, met het

oog op de aanstaande verkiezingen
genomen.

een practische conclusie werd

Ook hij noemt de katholieke partij »een tiers-parti, een

parti neutre, een parti des principes". De katholieken «moeten zich
niet wegwerpen, zegt hij, zich niet oplossen in partijen, die van de
persoonlijke quaestiën de eene en bijna uitsluitende quaestie maken.
Maar nu komt de practische vraag: Die tiers-parti mag bij verkie
zingen geen werkelooze toeschouwer blijven". Zij heeft een stem, en
moet die geven, aan wien? aan een conservatief' of' aan een liberaal?
Het antwoord lag voor de hand. Zij moet die geven aan hen, die de
meeste waarborgen bieden voor een eerlijke uitvoering der grondwet.
Dus niet aan de conservatieven. Aan de liberalen ? Dit kon men niet
weten, tenzij de liberale candidaten in 't openbaar een geloofsbelij
denis aflegden en zich openlijk tot handhaving der erkende rechten
verbonden. Men zou derhalve een commissie benoemen, die in overleg
zou treden met een commissie uit de TIIORBECKE-club te Leiden, om te
zien, of men van haar candidaten bedoelde waarborgen kon verkrijgen.
Dit voorstel werd door den zeereervv. heer S M I T S ondersteund, die
er bij opmerkte, dat aldus »de katholieke partij in haar geheel blijft,
zich niet wegwerpt, zich niet oplost in eenigerlei andere partij; maar
haar zelfstandigheid volkomen handhaaft en zich slechts verbindt tot
aansluiting in een bepaald geval, onder zekere voorwaarden, terwijl
zij zich haar vrije actie voor elk opvolgend geval reserveert" ').

i)

Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomst van '29 October 1848.
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De verkiezingszaak oordeelde het comité terecht van het hoogste
gewicht en hield daarom reeds den 4. November een tweede vergadeiing te Amsterdam ten huize van den zeereerw. heer SMITS. Door
een der leden werd als candidaat in het tweede kiesdistrict van ZuidHolland met grooten nadruk Prof. THORBECKK aanbevolen.

Het zou

ondenkbaar zijn, zoo hij niet gesteld en gekozen werd. Bij den hevigen
tegenstand,

welken de dominocratie en de kleine passiën van enkele

liberalen tegen hem gaande maakten, zou hij echter gemakkelijk
kunnen

vallen.

Wat schoone gelegenheid voor de katholieken, om

THORBIXKK een welverdiend blijk van achting te geven. In hoofdzaak

wordt hierop geantwoord, dat men als regel gesteld had, waar kans
van slagen

was, een katholiek te stellen; dat in geen geval THOR-

BECKE daar kan worden gesteld wegens het gevaar, dat Hageveld en

Katwijk

loopen,

wijl

de hoogleeraar aan zijn eenmaal opgevatte

meening aangaande het hooger onderwijs hardnekkig vasthoudt ')•
Hier had men een schoone gelegenheid, zoo werd er tegen ingebracht,
om TIIORBECKE van zijn theorie af te brengen; men diende met hem
in onderhandeling te treden. Op de bemerking, dat l'rof. TIIORBECKE
geen geloofsbelijdenis meer voornemens was af te leggen, verviel dat
voorstel 2).
Van liberale zijde stelde men alles in het werk, om met de
katholieken in verbinding te treden. Mr. G. ME CI.ERCQ, referendaris
bij het ministerie van finantiën

vroeg in het begin van November

een onderhoud met Dr. CRAMER. Er werd met SMITS overlegd en
besloten tot een conferentie met

DE CLERCQ, die plaats vond den

5. N jvember. Na eenige plichtplegingen vroeg hem CRAMER, hoe het
stond met de actie der liberale partij. De liberale partij ? antwoordde
DE CLERCQ, 't is een

mooie partij ! De een wil dit, de andere dat"

Het diner in »Den Doelen" had ti n gevolge moeten hebben : samen
werking door middel

van een centraal comité; maar de partij der

anarchie, vertegenwoordigd door OLIVIER, heeft gezegevierd. We hebben
zoolang gestreden als wij konden, maar we moesten het eindelijk
opgeven. Zij die wilden, dat alle kiesdistricten

') Thorbecke wilde ook

zelfstandig zouden

hij het hooger onderwijs staatstoezicht op de

bekwaamheid der professoren.
2) Papieren Cramer. Notulen der vergadering van 4 Nov. 1848.

152
werken, behielden de overhand. Nu correspondeeren we wel met de
vrienden in de provinciën, doch dat gaat niet ex ofiicio en ge begrijpt,
dat daaraan nu slechts weinig kracht kan bijgezet worden. Maar doen
de katholieken wat ? En zoo ze wat doen, zouden we dan niet samen
kunnen werken. Hoe ver staat ge met uw zaken ?

CRAMER : Vrij ver. De actie gaat uit van de redactie van De Tijd,
die ingelicht en gesteund wordt door een raad. Wij zijn begonnen
met een programma op te stellen. Wat de personen aangaat, wij
hechten niet aan personen. Ieder is ons lief, van wiens loyauteit wij
overtuigd zijn.

Intusschen mogen wij ons niet in gevaar stellen van

ons aangaande de personen te bedriegen, zoodat we later misschien
in capitale quaestiën de door ons zeiven vooruitgezette candidaten en
op onze recommandatie gekozen, te bestrijden zouden hebben.

FJn

daarom moeten wij verlangen, dat onze candidaten zich duidelijk
verklaren omtrent ons program. Onze macht is waarlijk niet gering:
wij kennen de geprefereerde personen en weten, over welk aantal
stemmen wij in elk kiesdistrict kunnen beschikken. DE CLEHCQ stond
verbaasd, toen hem uit de verte de tabellen worden getoond.

Na

eenig heen en weer praten kwam men tot liet besluit, dat de meest
eerlijke, handelbare e n invloedhebbende d e r liberalen, Mr. BOUDEWIJN

DONKER CURTIUS, door wiens toedoen DE CLERCQ dit onderhoud
gevraagd had, met CRAMER in overleg zou treden. Van dit overleg
is echter nooit iets gekomen Den liberalen ontbrak het aan organisatie ').
Ook de Leidsche Club zocht aansluiting bij de katholieken.

OI.IVIER, die, volgens Die CLKFCQ, in »Den Doelen", de anarchie
representeerde, ontving in last, o p d e e e r s t e plaats voor TIIORBECKE
den steun der katholieken te vragen.

Hij verzocht en verkreeg een

onderhoud met president VAN VREE, die het ons aldus weergeeft:
»Ik heb de eer u te zeggen, zoo schreef hij aan MEYLINK, dat
mijn onderhoud met OLIVIER hierop neerkomt:
Ou VIER : TIIORBECKE moet een plaats hebben in de Tweede Kamer;
voor TIIORBECKE is er geen plaats in de Tweede Kamer, dan die
welke het 2de kiesdistrict van Zuid-Holland hem bezorgen kan.

Te

Leiden zal THORBECKE de minderheid hebben; te 's Hage wil men
0 Papieren Cramer. Lib. rat. VI, 22. Vaa Vree schreef 11 Nov. aan Dr.
Cramer: „Uw onderhoud met De Clercq is interessant. Uwe houding was
goed." Popieren Cramer, verkiezing, Nov. 1848.

ir,;s
niets van hem weten ; en wat Zutphen betreft, dat is courantennieuws,
aan THORBECKE zelf onbekend.
2DE district

Zullen nu de katholieken van het

hun voorvechter THORBECKE niet in de Tweede Kamer

brengen ?
I k : De wensch der katholieken van het gansche land is, dat
THORBECKE in de Kamer kome; maar evenzeer, dat zij, na zoo lang

uitgesloten te zijn geweest, eindelijk zelve daar eens verschijnen.
Daarom zijn de katholieken bereid, overal de candidatuur van THOR
BECKE te ondersteunen,

behalve in die weinige districten, waar zij

kans hebben om een der hunnen te doen benoemen; en in die weinige
districten rekenen zij op de medewerking van de liberalen, inzonder
heid van de vrienden des heeren THORBECKE.
OLIVIER : Te

recht. Dat systeem van uitsluiten, waar de katho

lieken zoo lang onder gedrukt gingen, moet voor goed eindigen; en
zoo is ook het verlangen en het streven van den heer THORBECKE.
Maar als hij nu niet gekozen wordt, dan mist gij een rechtvaardig
en veelvermogend man.
I k : Dat zou een gemis niet uitsluitend voor ons, maar voor het
land zijn.

Overigens zeg ik gaarne, dat wij THORBECKE hoogachten,

omdat hij een man van beginselen is, welke hij ook in practijk wil
brengen en omdat hij boven vele vooroordeelen staat, die anders den
protestanten maar al te veel aankleven. Ik moet echter betuigen, dat
de katholieken van het tweede district een katholiek wenschen te
benoemen en daarbij op de medewerking der liberalen rekenen.
OLIVIER :

Maar dan wordt THORBECKE niet benoemd. (Volgt een

nieuwe lofrede op THORBECKE).
I k : De zaak is ernstig; 't ware een verlies voor het land, zoo
THORBECKE niet benoemd werd. Hierin zijn al de katholieken het met

mij eens.

Het is echter te veel gevrangd, dat wij geen katholiek

zouden benoemen, om THORBECKE te kunnen benoemen, vooral ook
omdat wij ten aanzien van het onderwijs een zwarigheid tegen hem
hebben.
OLIVIER :

Dat is verwonderlijk.

Hij is altijd voorstander van de

vrijheid van onderwijs geweest, en is het nog.
I k : Ja, maar met onderzoek naar de bekwaamheid van allen, die,
welk onderwijs ook, willen geven.
OLIVIFR : Neen, niet wat de theologie betreft.
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I k : Dat heeft hij zoo niet geschreven, maar ik kan het gelooven,
omdat hij de vrijheid van godsdienst wil.
eigenlijke theologie niet genoeg.

Doch wij hebben aan de

Wij moeten onbelemmerd vrijheid

hebben in de geheele opleiding dergenen, die voor den geestelijken
stand bestemd worden. De keus der kerkoveiheden bepalen tot menschen, die een staatsexamen hebben willen ondergaan, dat is de kerk
overleveren aan de ambitieusen, die niet altijd de knapsten zijn; dat
is daarenboven de inrichting der studiën, noodig en nuttig voor den
priester, althans gedeeltelijk onttrekken aan de verordening der Kerk.
Dit kunnen, dit zullen wij nooit aannemen.
OLIYIER : Maar THORDECKE zal u gaarne daarover hooren, wanneer

de wet op het onderwijs zal moeten gemaakt worden; hij zal zelf
wel bij u komen.
hij zelf

Zulke consideraties, als die u daar maakt, kan

moeilijk maken.

Maar hij is zeer toegankelijk voor reden

en bemint het licht. Ook is de knoop in de grondwet doorgehakt;
het onderzoek naar de bekwaamheid bestaat niet voor het hooger
onderwijs.
I k : 't Is zoo; maar wat is hooger onderwijs? De uitdrukking der
grondwet wordt door verschillenden verschillend opgevat.
OLIVIER : Daarover bepaaldelijk kan ik de meening van THOUBECKE

niet mededeelen, hij
zinnig

en

wil

geschreven is.

loyaal

heeft ze mij niet gezegd.
doen

uitvoeren

hetgeen

Maar hij is vrij
in

de

grondwet

Het zou toch te erg wezen, dat zoodanige man niet

gekozen wierd.
I k : lk zal aan mijne vr ienden mededeelen hetgeen ik heden van
u vernomen heb. Dat zal hen zeker zeer verdrieten Maar het spijt
mij, dat ik hun niet zeggen kan hetgeen ik wenschte omtrent het
onderwijs. Dit zal wellicht het struikelblok blijven." ')
Spoedig voldeed VAN VREE aan zijn belofte en deelde den inhoud
en den uitslag dezer conferentie mee aan zijn vrienden, die den
11. November te Amsterdam vergaderden. Nadat MEYLINK voor de
candidatuur van het tweede district van Zuid-Holland bedankt had,
werd in het comité besloten, dat men aangaande de candidatuur van
THORBECKE voor dit district zal beslissen «overeenkomstig de resul

taten, welke eene nader door den zeereerw. Heer VAN VREE, en de
') Papieren Cramer. Van Vrei am Meylink, 10 Nov. 1848.
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Heeren VAN DEN AARDWEGH, VAN BREE en OLIVIER te houden
conferentie zal opleveren." ')
Intusschen had er den 10. November een nieuwe conferentie te
Leiden plaats gehad tusschen vrienden van THORBECKE en voorname
katholieken, of zooals VAN VREE schreef, »eene bijeenkomst van
OLIVIER C.S . en VAN BREE c.s. ten huize van den heer IJSSELSTEIN."

»Indien OLIVIER de verzekering geeft, zeide VAN VREE een uur tevoren
aan VAN BREE, dat THORBECKE de woorden: middelbaar onderwijs,
in onzen zin wil opvatten, en het blijkt waar te zijn, dat hij in geen
ander district verzekerd is, dan admitteer hem maar, onder voor
behoud, dat de onwil der katholieken niet blijke. Want wij hebben
het in onze hand niet, hen te doen stemmen op THORBECKE." 2) Maar
ook deze bijeenkomst leidde tot niets anders, dan dat men besloot,
dat er nogmaals een conferentie zou worden gehouden te Warmond
met den zeereerw. Heer VAN VREE. Dit zou geschieden op Zondag
den 12. November.
Toen VAN VREE dit hoorde, schreef hij spoedig aan Dr. CRAMER
om inlichting. »Men zal van de zijde van THORBECKE'S vrienden willen,
dat ik den knoop ten zijnen gunste doorhak. Dit gebeurt zeer zeker
niet. Ik zeg niets verder, dan dat ik het gehoorde mot mijne aan
merkingen aan

mijne vrienden zal mededeelen. Doch hoogst nuttig

zou het wezen, indien ik onderricht werd voordat de heeren OLIVIER,
GOLDSCHMIBT, VAN DEN

AARDWEGH en

VAN BKEK bij mij komen:

1°. of de verkiezing van THORBECKE inderdaad nergens zeker genoeg
is; 2°. of in het tweede kiesdistrict (van Zuid-IIolland) de meerderheid
katholiek is, hetgeen ik niet denk; 3°. of gij eenige gedachte, nuttig
om aan die heeren te zeggen hebt op te geven en welke." a)
Den 12. November op het vastgestelde uur was het Leidsche
gezantschap te Warmoml. De uitslag der conferentie was, dat OLIVIER
en die hem vergezelden, bij VAN VREE er sterk op aandrongen, om
aan THORBECKE een brief

te schrijven en de verklaring te vragen,

dat hij het onderwijs in Latijn en Griekseh tot het hooger onderwijs
brengt, en dat alzoo in de toekomstige wet geen verplichting van

') Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomst van 11 Nov. 184-8.
2) Van Vree aan Meylink. 10 Nov. 1848.
3) Papieren Cramer. Van Vree aan Cramer, 11 November 1848.
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een examen kan worden opgelegd aan hen, die Grieksch en Latijn
onderwijzen. «Eindelijk heb ik aan dien drang toegegeven, schrijft
VAN

VREE.

Zij namen des avonds mijn brief mede, en reeds den

volgenden morgen vóór 9 uren had ik een antwoord van Prof. TMORBECKE,

zoo rond en duidelijk, als het met mogelijkheid gegeven kon

worden, waarbij ZEd. verklaart, dat. naar zijn advies, door de woorden
middelbaar onderwijs in de nieuwe grondwet geenszins het onderwijs
in het Latijn en Grieksch kan verstaan worden, dewijl hiermede de
geleerde opleiding aanvangt en het alzoo tot hooger onderwijs moet
gebracht worden. Er kan alzoo, ingevolge de grondwet, geen onderzoek
naar de bekwaamheid in Latijn en Grieksch worden gevorderd van
de onderwijzers." ')
Nog denzelfden avond had V A N V R E E gelegenheid, een kleine
reünie van pastoors met de zaak bekend te maken. Allen stemden in
met hetgeen hij geschreven had, en riamen op zich, om THORDECKE,
zoo zijn antwoord voldoende was, te patrocineeren bij de hunnen.
Prof. VAN KINTS zou verder de geestelijkheid inlichten. Aan tegenstand
dacht men niet, »dan alleen van den kant van Mgr. van Curium,
die STORM wilde gekozen hebben." Na in Tilburg met Mgr. ZWIJSEN
te hebben gesproken, schreef VAN VREE: »NU ik hier ben verheugt
het mij echter, dat wij liever den onkatholieken meester dan den
katholieken leeiling hebben genomen.

Den eersten hebben wij nu

sterk aan ons verplicht, ea wij zullen de Noordbrabuntsche af keuring
omtrent den tweede ontgaan." 2)
Van het antwoord van T H O I I B E C K E werd verslag gegeven aan het
comité, dat den 17. November ten huize van HANLO te 's Gravenhage
' vergaderde. Het nam THOUBECKE aan als candidaat van het tweede
district van Zuid-Holland en besloot hem met allen nadruk te onder
steunen.
Ook buiten de vergaderingen had het comité dapper gewerkt.
Voor de kiesdistricten van alle provinciën, behalve Noord Brabant en
Limburg, die buiten den invloed van het comité stonden, waren
candidaten gesteld: katholieken, waar eenige kans van slagen was, en
anders welgezinde liberalen. Zonder onderscheid zouden deze laatsten

1)
2)

Van Vree aan Meylink, 15 Nov. 1848.
Van Vree aan Meylink. 15 Nov. 1848.
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het volgende door het comité vastgesteld program, onderteekenen:
Art. 1: «Eerlijke en gulle toepassing der beginselen van vrijheden
en rechten, in de grondwet neergelegd, zoodat niet alleen de vrij
heden en rechten, die wij (de katholieken) reeds onder het beheer
der grondwet van 1840 bezaten, in geen enkel punt worden ingekort,
maar naar den geest en den letter der herziene grondwet worden
uitgebreid.
Art. 2: «Daartoe zal men vooral kunnen geraken door het stellen
van een lageren census, dan die thans wordt v.-)reischt om stemge
rechtigd te zijn voor de eerste rechtstreeksche verkiezing.
Art. 3: «Bezuiniging door vereenvoudiging van het bestuur in
het moederland en in de coloniën, vooral der administratie, die te
veel heeft gecentraliseerd.
Art. 4: «Omwerking van het belastingsstelsel, met het doel om,
zooveel mogelijk de lagere volksklasse te verlichten en den handel en
nijverheid van knellende banden vrij te maken" *).
Met lollelijken ijver en belangelooze opoffering begon het comité
na 41 November den verkiezingsstrijd.
Aan een met zorg gekozen correspondent in elk kiesdistrict zond
men een circulaire, die inhield:
den naam van den meest aanbevelenswaardigen candidaat, dien
De Tijd met alle krachten zal steunen, indien hij verklaart in te
stemmen met de beginselen van het program en daaraan getrouw te
zullen zijn.
Daarom zal de correspondent in onderhandeling treden met ge
noemden candidaat, wiens candidatuur eerst dan definitief zal worden
aangenomen, zoo hij zich omtrent die punten op bevredigende wijze
zal hebben verklaard. De correspondent moest van het verhandelde en
de verklaringen van den candidaat nauwkeurig verslag geven aan
De Tijd.
Van de definitief vastgestelde candidatenlijst werd onmiddellijk
kennis gegeven aan de Vicarii apostolici en de aartspriesters, de pre
sidenten der seminariën en de dekens met het eerbiedig verzoek, den
aangenomen candidaat met hun invloed te ondersteunen.
Om deze gewenschte ondersteuning gemakkelijk te maken, zond
') Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomst van 11 No v. 1N48.
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men aan de dekens circulaires voor de pastoors, waarin deze worden
verzocht, den candidaat te steunen.

Aan de dekens wordt gevraagd,

elke circulaire met een aanbevelend woord te voorzien.
1)e Tijd verzoekt de correspondenten dringend, de candidaten op

alle voegzame wijzen te steunen, allen aan te sporen aan de stemming
deel te nemen; geeft kennis dat de stemming geheim is, dat de reeds
ingevulde namen kunnen doorgehaald en andere in de plaats worden
gezet, dat de stembriefjes met lak of een ouwel moeten gesloten zijn,
dat men zorg drage bij de opening der stembus tegenwoordig te zijn,
daar anders, bij afwezigheid der kiezers, »een herstemming de betreu
renswaardigste gevolgen kon hebben"').
Met voorbeeldigen ijver haastten zich de correspondenten aan die uitnoodiging te voldoen, met het gevolg, dat het comité weldra de verklarin
gen van 35 liberalen, die met het program instemden, in handen had.
Men begrijpt dat de actie van het comité zich alleen uitstrekte
over de Hollandsche missie. Want de goede uitslag der verkiezingen
in Brabant en Limburg leed niet het geringste gevaar, zoodat er veel
minder werk werd gevraagd, en ook hier een langere uitweiding over
de moeite daaraan besteed overbodig is.
Als er iets ten allerstelligste volgt uit hetgeen tot dusver werd
medegedeeld betreffende de inzichten en handelingen van het comité,
is het wel dit, dat de katholieken hun eigen zelfstandig standpunt
als katholieke partij in 1848 streng hebben gehandhaafd. Wilde men
rekenen op hun ondersteuning, dan moest men zich aan hun program
plechtig verbinden. Zelfs aan

TIIORBECKE

zouden de katholieken hun

bescherming hebben onthouden, indien zij hadden gevreesd, dat hij
ook maar op één punt hun tegenstander zou worden. — Wel heeft
men het tegendeel beweerd en gesproken van een wilden karmagnolendans, waarbij de katholieken hand aan hand met de liberalen rond
sprongen; wel heeft men de katholieken beschuldigd, zich, ter berei
king van zeker doel, aan de liberalen te hebben verkocht;

het

bleef echter bij beweringen, degelijke bewijzen werden niet gebracht2).
') Papieren Crctmer. Notulen der bijeenkomst van 11 Nov. 1848.
2) Een vergissing is het geweest van Dr. Nuyens, wanneer hij in Ome
Wachter (1878, I D. bl. 109 vv.) beweerde, dat de katholieken optraden »als
krachtige strijders in het liberale gelid." En verder: «Wij allen, met De Tijd
vooraan, waren liberaal, zeer liberaal . . ." »Wy waren Papo-Thorbecki&nen."
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Den 30. November hadden de eerste rechtstrecksche verkiezingen
plaats.

De orde en de kalmte, waarmee de strijd werd gevoerd, het

groot aantal kiezers, dat van zijn recht gebruik maakte, de onge
stoorde rust bij de stembus leverden het bewijs, dat de bestrijders

zegt hij met de Fakkelpartij, die het eerst dien naam gebruikte. Nuyens
gelooft, »dat er een verbintenis heeft plaats gehad tusschen de Roomschen
en de »Thorbeckianen". In 1885 (Geschiedenis van h't Nederl. volk van 1815
tot op ome dagen, III, bl. 119) was Dr. Nuyens bekeerd en hij beleed open
hartig: „Een eigenlijke coalitie, als het gevolg van gemeenschappelijk overleg
van katholieken en Thorbeckianen, is er niet geweest." Dit had hij aan
Dr. Cramer te danken, die met stervende hand een laatsten brief aan Nuyens
gericht, onderteekende: »Op uwe vijf vragen is mijn antwoord het volgende:
1°. Wanneer zijn de Roomsch-Katholieken naar de zijde der liberalen omge
slagen ? Geruimen tyd na 1857, toen ik mijn ontslag genomen heb als mede
redacteur van De Tijd. Sinds was het zichtbaar, dat men veel meer bij de
Times en de Indépendance, dan bij de Maistre, de Bonald, Donoso Cortes,
Balmes, Broere, Haller enz. te rade ging. 2n. De Bosch Kemper spreekt
onwaarheid en radoteert over zaken, waarvan hij niets weet. 8°. Zijn er
pourparlers geweest tusschen Thoibecke en invloedrijke katholieken te Leiden?
Neen, die het zegt heeft een klok hooren luiden en weet niet waar de klepel
hangt 4°. Is er een overeenkomst gesloten ter plaatse van het placet en de
onderwijsvrijheid gelijk die in de grondwet van 1848 zouden worden voor
gesteld ? Neen. 5U. Heeft L. D. Storm invloed geoefend op den hoofdredacteur
van De Tijd'i Nooit. Onze politieke raadslieden waren in den eersten tijd
van 1848 en ook later, vooral Mi*, van Son, en de Hoogeerw. Heeren Van
Vree en Broere" (Papieren Cramer, Cramer aan Nuyens 1 Febr. 1884).
In 188(5 verscheen er in Den Haag een opzienbarende brochure met den
titel: La crise actnelle en Hollande ]>ar T. d. V. De schrijver was Box, tot
1848 redacteur van het Journal de la Hat/e, en »werd, (volgens de Bosch
Kemper, IV, Letterk. aant. bl. 84) door weinigen vertrouwd en zijn onzedelijk
gedrag verwijderde hem uit fatsoenlijke kringen." Dat Box geen vertrouwen
verdient, bewijst ten overvloede deze brochure. Hij spreekt van een confe
rentie der katholieken te Leiderdorp: Après deux jours de délibération, zegt
hij, on parvint a s'entendre sur toutes les questions. Les députés catholiques
prêteraient leur appui & M. Thorbecke, qu'ils reconnaitraient comme leur
chef; ils 1'aideraient a renverser le cabinet et, une fois M. Thorbecke arrivé
au pouvoir, les catholiques obtiendraient la hiérarchie épiscopale et une plus
large part aux fonctions pnbliques" (p 7—8). Zooveel leugens als woorden,
die dooi' Dr. Cramer afdoende zijn weerlegd in zijn in 't Fransch gestelden
brief aan graaf Van Randwijck, 26 April 186^. Deze brief is vertaald en
gedrukt in het Noordhrahantsch Dagblad. 14, 15, l(i Januari 1895; in De Tijd
van 15 Januari 1895. Reeds lang te voren deed Van Randwijck het schrijven
in de hof en regeeringskringen circuleeren, om de leugens der geruchtmakende
brochure te ontmaskeren Dit doel werd ten volle bereikt.
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der rechtstreeksche verkiezingen hadden gefaald met te zeggen, dat
de natie daarvoor nog niet rijp was.
Kon men onmogelijk

terstond berekenen, van welke kleur de

nieuwe Kamer zou zijn, aanstonds viel het op, dat in het Noordelijk
gedeelte van het rijk, van den Moerdijk tot aan Hannover, niet één
katholiek was gekozen.

Reeds bij deze eerste rechtstreeksche ver

kiezing ondervonden de katholieken, hetgeen zich later telkens her
haalde. «Ofschoon de meerderheid van het protestantsch gedeelte der
kiezers het liberaal program scheen toegedaan zoolang het woorden
en beginselen betrof,

zoodra de toepassing op personen gevorderd

werd, gaf zij niet dan blijken van onverdraagzaamheid."
ALRERDINGK TIIIJM

was er spoedig bij, om te zeggen, wat dat feit

beteekende:
»Maar die goede katholieken, (zoo hekelde hij)
Deugen zij ook wel tot iets?
Blijkens hunne Statistieken
Zelfs tot klerk of poortkommies?
Laat ze meedoen — Pius-zonen ;
Meedoen ? ja voor spek en boonen.
Om er andren door te halen,
Daartoe zijn ze goed genoeg;
Even stemmen — en hetalen —
Dan weer rustig aan de ploeg!
Wil dan, Muze, 't heeklen laten!
Wat vermeet ge u meê te praten!!
Vivant onze neokratsn!!!"

In deze grievende teleurstelling troostten zich de katholieken met
het gelukkige feit, dat zich allengs de groote meerderheid der nieuwe
Kamer als liberaal vertoonde.

Haar leider was THORISECKE. Betrek

kelijk gering bleek het aantal dergenen, die «hetzij uit eigenbelang en
gehechtheid aan standsvoorrechten, hetzij uit vrees voor den tuimel
geest der eeuw" zich tegen alle nieuwigheid hardnekkig bleven kanten
en de ultra-conservatieve partij vormden.
Den 1 3 . Februari

I8I9

opende W I L L E M I I de nieuwe Kamers.

Het was niet de minst gedenkwaardige dag der jongste geschiedenis
van Nederland, toen de ridderlijke vorst te paard, omgeven door een
schitterend militair gevolg, de staten-generaal, volgens art. 7 der
additioneele artikelen der herziene grondwet gekozen, ging openen. Het
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ministerie DE KEMPENAER-DONKER CURTIUS , eerst den 21. Nov. 1848
definitief aangesteld, legde hem bij het uitspreken der troonrede in
den mond, »dat eene krachtige regeering vooral in dezen tijd een
dringende behoefte was"; dat sde wetten ter uitvoering der grondwet
vereischt... in den milden zin dier staatsregeling" zouden ontworpen
worden.

Voor het overige prees het stuk de liefde voor kalmte

en orde en den eerbied voor wet en gezag, waardoor het volk zich
zoowel bij de verkiezingen als tijdens de vele Europeesche beroeringen
had onderscheiden; en drukte de hoop uit, dat de moeilijkheden welke
de betrekking van Limburg tot den Duitschen bond hadden opge
leverd, weldra zouden zijn weggenomen ').
Men zag het WILLEM aan, dat hij reeds ondermijnd en verzwakt
was door de kwaal, die hem weinige weken later aan het vaderland
zou ontrukken. Want nog waren de ingezonden wetsvoorstellen niet in
behandeling genomen, zelfs niet het reglement van orde der Kamer
vastgesteld, toen Koning WILLEM II, die zich zoo ruimschoots de
liefde zijner onderdanen had weten te verwerven en de hem dankbare
katholieken door zijn welgezindheid en milde besluiten het eerst den
weg der emancipatie had opgeleid, den 17. Maart te Tilburg overleed 2).
Groot was de droefheid des volks. Deden de persoonlijke hoedanig
heden des Konings het verlies allerwegen smartelijk gevoelen, zijn
politieke gezindheid was voor den toekomstigen parlementairen arbeid
een noodzakelijk vereischte en het was onzeker, of men die in zijn
opvolger zou wedervinden.

Had WILLEM II, na den grootmoedigen

stap van 13 Maart 1848, eerlijk en ridderlijk zijn woord gestand
gedaan en tot zijn laatsten snik geijverd voor de nieuwe orde van
zaken, wie wist, of men die stemming ook in den prins VAN ORANJE
zoude ontmoeten ? Zooals in menig opzicht verschilde hij ook hierin van
zijn vader, dat hij voor zijn troonsbestijging aan slechts weinigen, en
geenszins aan de natie, gelegenheid had gegeven, hem te leeren kennen
en liefhebben. Moest men, na hetgeen van hem vernomen was, niet
veeleer vreezen, dat de vrijheidsbegrippen der grondwet in den nieuwen
Koning geen overtuigden en warmen voorstander zouden vinden?

') Baron Rengers, Schets eener pari. gesch. van Nederland, sedert 1849.
's Gravenhage, 1891, bl. 1—3.
2) Vgl. het Eerste Deel, bl. 407—412.
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Aangenaam werd men echter verrast, toen de proclamatie van 21 Maart
verscheen en die vreeze grootendeels w egnam.
»WILLEM DE EERSTE, aldus WILLEM III, nam het souverein gezag
op, om het naar eene constitutie uit te oefenen. WILLEM DE TWEEDE
wijzigde in overleg met de vertegenwoordiging de grondwet naar de
behoeften des tijds. Mijne roeping zal het zijn, op denzelfden voet
aan die grondwet volledige werking te geven. Ik reken hij de ver
vulling van die roeping op de getrouwe medewerking van alle grond
wettig^ machten... Nederlanders! blijft trouw aan de spreuk uwer
vaderen: Eendragt maakt magt; en zoekt met Mij de ware vrijheid
in de onderwerping aan de Wet" ')•
De nieuwe Koning, die voor de eerste maal zijn volk aldus aan
sprak, was geboren te Brussel den 19. Februari 1817. Het vurig
verlangen van Noord en Zuid naar een erfprins vertolkte BORGER.
AVij droegen Moeder, Kind en Vader, ZOO zingt hij,

Niet onder 't hart, maar in het hart;
En voelden hart en ingewanden
Bij 't naderen der ure branden.

Het kind «omsingeld en bewaakt door God en vijf miljoen staffieren", groeide gezond en krachtig op, en ontving van zijn krijgshaftigen vader een strenge opvoeding. «Doet hun zoo weinig mogelijk
gevoelen, zei WILLEM II tot den gouverneur, dat rijkdom een voordeel
is en gewent hen aan een zeer eenvoudige levenswijze" 2). Hij meende
terecht, dat ook de prinsen met knapen van hun leeftijd moesten
opgroeien, en wilde daarom een huis van opvoeding bouwen en zijn
zonen met uitgelezen knapen omgeven. Helaas WILLEM 11 moest er
van afzien, zoodat de opvoeding van den toekomstigen WILLEM III
meer op lichamelijke ontwikkeling dan op vorming van het hart was
aangelegd»).
Karakteristiek voor WILLEM II zijn de redenen, waarom hij ver
bood aan zijn nog jonge zonen vaderlandsche geschiedenis te leeran.
De republiek beschouwde hij als een gesloten tijdvak, waarvan de

') Lipman. Constitutioneel Archief, 's Gravenhage, 1864, bl. 66.
Bosscha, Leven van Willem II, bl. 244—245.
3) Bosscha, T. a. p. bl. 243—244. De Boodschapper van 26 Nov. 1891).
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kennis weinig practisch nut voor de prinsen aanbood. Daarbij was de
voorstelling ervan vol van valsche en partijdige oordeelvellingen, zoo
dat hij eerst naar een beter leerboek wilde omzien. Ten slotte oor
deelde hij het voor nog jeugdige prinsen gevaarlijk, voortdurend den
roem hunner voorouders voor oogen te hebben. Overtuigd moesten de
kinderen zijn, dat zij achting, litfde en populariteit moesten verwerven
door deugd en bekwaamheid. De zorg des vaders om muzikalen smaak
en lust voor de voortbrengselen van teekenstift, penseel en kunstbeitel
bij zijn kinderen aan te kweeken, droeg inzonderheid vruchten bij
prins WILLEM. Menig talentvol kunstenaar zou het later met dank
baarheid kunnen getuigen.
Natuurlijk was de militaire opvoeding aan het hof van den held
van Quatre-Bras en Waterloo nogal streng. Bij den kroonprins
werd bijzonder in het kamp te Rijen de grondslag gelegd voor de
liefde tot de tucht, die hij boven alle militaire eigenschappen stelde,
de volhardende studie en de nauwkeurige kennis van de militaire
voorschriften »en de genegenheid voor het regiment, waarvan hij
voortdurend met woord en daad bewijzen gaf".
Als kroonprins is WILLEM III niet gelukkig geweest. Vond WIL
LEM II reeds lang voor zijn troonsbestijging gelegenheid zich op het
oorlogsterrein te onderscheiden en voor het vaderland verdienstelijk
te maken, hem viel de kans, om de sluimerende krachten te ont
wikkelen en zijn toekomstig volk door groote diensten te winnen,
niet te beurt. Al had hij zitting in den raad van state, een troon
opvolger diende groote terughoudendheid in acht te nemen. Herhaal
delijk heeft men hem over dat geringe aandeel aan het openbare
leven hooren klagen.
Den 12. Mei 184Ü werd WILLEM III in de nieuwe kerk te Amster
dam gehuldigd. Nogmaals sprak hij bij die gelegenheid in het open
baar zijn gevoelen uit over de herziening der grondwet en verklaarde,
dat het Nederlandsche volk »naar de behoefte des tijds zijn instel
lingen herzien en bevestigd" had. «Koning en volk, zoo luidde het
verder, Oranje en Nederland hebben met kalmte dit gewichtige werk
volbracht en de onberekenbare voorrechten van rust en vrede zijn
het deel van den dierbaren Nederlandschen grond gebleven." Ten
slotte weerklonk het schoone woord: »Ik verbind mij aan een volk,
grooter in deugden dan in het bezit van een uitgestrekt grondgebied;
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krachtiger door eensgezindheid dan door zielental. Het is een grootsche
roeping, Koning van zulk een volk te zijn".
Waren deze woorden in staat ten allen tijde indruk te maken,
toén vooral roerden zij de harten. De geestdrift nam geen einde: de
Koning had zijn goede inborst getoond.
»Hij heeft een goed hart," zoo zeiden zij, die vaak met hem
hadden verkeerd, »liij is edelmoedig, openhartig en eerlijk"; maar
daartegenover «harthoofdig, uiterst vasthoudend aan eigen gevoelen"1).
Eenige dagen later werd door DUCHASTEL wederom de oprechtheid,
openhartigheid en loyauteit des Konings geroemd en daarbij gevoegd:
slndien hij beleid genoeg bezit, om het oor te leenen aan den raad
van bekwame en vaderlandlievende mannen, dan kan ons land op
gelukkige dagen rekenen"2),
Het is bekend, dat het driftig opbruisend bloed des Konings hem
nu en dan alle zelfbeheer deed vergeten. »Wij kunnen al dadelijk
aan zijn gezicht zien, zei een tuinman van Het Loo, of het Russisch
is of Hollandsch. Is het Russisch, dan blijven wij liefst uit zijn vaar
water, maar is het Hollandsch, dan kunnen we een potje breken."
Daarbij was hij echter edelaardig genoeg, om dengene, dien hij door
een onverdienden uitval gekwetst had, zijn leedwezen te toonen op
echt vorstelijke wijze 3).
De grondtoon van zijn karakter was goedheid. Schitterend heeft
hij dat in den watersnood van Bommelerwaard getoond door zijn
onvervaarden moed en onvergetelijke hulpvaardigheid.

Wel mocht

TEN KATE zingen:
»Hoe storm of ijsgang woede,
Gij baant der hulpe een pad;
Uw eernaam blijft De Goede,
Gij hebt ons lief gehad."

Honderden malen heeft WILLEM III die liefde getoond door zijn
medelijdende vrijgevigheid. Nood en tranen verscheurden hem het
hart. Om werk te verschaffen in den winter, liet hij wegen aanleggen.
Hierin een trouw beeld van zijn onvergetelijken vader, zou hij gegeven
') Graaf Duchastel aan Dr. Cramer, '20 Maart, 1849.
Duchastel aan denzelfden, '23 Maart 184!).
3 ) Willem III door Johan Gram, Apeldoorn, 1890.
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hebben meer dan noodig was. »Neerlands volk kan op zijn Koning
rekenen, zeide hij in gemelde overstrooming van 1861; in de liefde
des volks vind ik mijn schoonste loon". Hoe overtuigd hij was, nooit
te veel te kunnen doen, leert het schoone woord, met zijn gewone
hartelijkheid gesproken in 1803 in het Willemspark: »Het zal zijn,
zooals het in vroegere dagen was, zooals het onder Gods zegen zal
blijven, dat een prins van Oranje nooit, neen nooit genoeg kan doen
voor het volk van Nederland". Wederkeerig heeft WILLEM III de
door hem zoozeer op prijs gestelde en zoo overvloedig verdiende liefde
zijns volks ruimschoots genoten.
De regeering van WILLEM III is betrekkelijk kalm en rustig
geweest. Gelegenheid om den fieren krijgsmoed van zijn geslacht te
toonen, heeft hem ontbroken. Een zuiver persoonlijke regeering was
na 18i8 niet mogelijk. Om het ideaal te bereiken van een constitutioneelen Koning, die moet opgaan in de denkbeelden en de neigingen
van zijn tijd en volk, en die denkbeelden moet verwezenlijken en die
neigingen dienstbaar maken, is wellicht zijn karakter te forsch en te
weinig plooibaar geweest').
Maar het vredestijdperk, dat de regeering van WILLEM III ken
merkte, was in meer dan een opzicht het land ten zegen. En om
hier alleen te gewagen van hetgeen ons thans vooral belang in
boezemt, aan de regeering van WILLEM III zal »een der meest
belangrijke feiten onzer kerkgeschiedenis" het herstel der hierarchie
in ons vaderland onafscheidelijk verbonden blijven.
Een gewichtige en moeilijke arbeid wachtte WILLEM III, toen hij
de regeering aanvaardde: de uitvoering der nieuwe grondwet. Reeds
WILLEM II was begonnen met die taak op te dragen aan dezelfde
ministers, die de herziening hadden geleid. Was de wering van
TIIORBECKE uit het tijdelijk ministerie van Maart 1848 reeds met leede
oogen gezien, zijn uitsluiting uit het definitief kabinet DE KEMPENAERDONKER CURTII'S, 21 November 18I8, bleek voor de meerderheid in
den lande een grievende teleurstelling te zijn geweest. Natuurlijker
wijze had men daarin een miskenning van de eischen des oogenbliks
gezien. Vooral trad die scheeve verhouding in het volle licht, toen
THORBECKE in de nieuwe Kamer als leider der meerderheid optrad
') Vgl. J. T. Buys in De Gids, 1890, IV Deel, blz. 881 vv.
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en zijn invloed op die meerderheid veel machtiger was dan die der
regeering.
Wat wonder dat het ministerie DE KEMI»ENAER-DONKER CURTIUS
op zeer losse schroeven stond en weldra begon te wankelen? Reeds
den 2. Maart 1849 verspreidde zich het gerucht in Den Haag, dat
DE KEMVENAER zijn demissie had gevraagd en ontvangen. Vol vreugde

ging graaf DUCHASTEL er den volgenden morgen op uit, om zekerheid
aangaande dit feit te erlangen. Van korten duur was zijn blijdschap.
Want LIGHTENVELT, minister van buitenlandsche zaken, zeide hem,
dat het een louter verzinsel was. Waarop DUCHASTEL antwoordde,
dat hem dit speet, aangezien het aftreden van DE KEMPENAER door
de katholieken allervurigst verlangd werd.
«Zoowel voor het ministerie als voor ons is die man een struikel
blok, ging DUCHASTEL voort; moeilijk kunnen wij een ministerie
ondersteunen, waarvan onze doodvijand lid is."
De afkeer der katholieken van DE KEMPENAER , waarop DUCHASTEL
doelt, had vooral haar oorzaak in de grove onbillijkheid, waarmee
die minister van binnenlandsche zaken de Commissie voor het ont
werp van wet op het hooger onderwijs samenstelde (15 Januari 1849).
Niet één katholiek had daarin zitting; en terwijl men een BROERE
en VAN VREE voorbij ging, werd de fel anti-papistische professor der
theologie, HOFSTEDE DE GROOT, benoemd.
»Deze misstap, antwoordde LIGHTENVELT , is voor DE KEMPENAER
een harde les geweest, en het gansche ministerie is overtuigd, dat
zoo iets niet meer mag gebeuren; de katholieken konden gerust zijn,
omdat hun belangen krachtig zouden worden verdedigd."
Van LIGHTENVELT ging DUCHASTEL naar MUTSAERS den minister
voor de zaken van R. K. eeredienst. Ook hij verzekerde, »dat het
ministerie DE KEMPENAER zou beteugelen, en verzocht tevens, dat de
katholieke pers hem voor het oogenblik mocht sparen. De wet op de
vereeniging en vergadering zou gunstig zijn en enkel en alleen tegen
de geheime genootschappen gericht." Ten slotte raadde MUTSAERS
aan DUCHASTEL, alvorens aan De Tijd te schrijven, toch vooral eerst
DONKER CURTIUS, den minister van justitie, te gaan spreken.

Aan

dezen openbaarde nu DUCHASTEL zijne vrees voor de wet op de ver
eeniging en vergadering, waarop DONKER CURTIUS hem geruststelde
met te zeggen, »dat de katholieken volkomen vrij zouden zijn, dat de
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wet alleen gemaakt was, om Phildct6rio)ït Jjïiitds en andere geheime
genootschappen te treffen"; ook DONKER was er voor, op het oogenblik
DE KEMPENAER te sparen, hij voegde erbij, dat dit den katholieken

tot voordeel zou zijn, en beloofde eindelijk aan DUCHASTEL, »dat de
katholieken een gunstige wet op het onderwijs zouden ontvangen." ')
Toch had dit ministerie voortdurend een kwijnend bestaan. «Vallen
moest het, meenden de katholieke leiders, of een vrijen en eerlijken
weg op." Men vroeg zich af «waarom het ministerie zoo draalde?"
»Was het niet alsof het op eieren ging en de zienswijze der Kamer
onderzocht?" Slechts een der organiseerende wetten was aan de Kamer
voorgedragen, die van vereeniging en vergadering, »een ellendig samen
stel van kwaden wil, zwakheid

en

lafhartigheid", dat, ook betrekkelijk

de andere wetten, bedroefd weinig beloofde.
DUCHASTEL meende den sleutel van dit raadsel te hebben gevon
den en schreef den 3. Mei aan Dr. (' RAMER:
«Ziehier den draad, die ons kan binnenleiden in dit ministerieel
labyrinth. Tijdens de discussiën over de grondwet in den zomer en
herfst van 1848, stond een verontrustende meerderheid der Kamer
tegen de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en het
recht van vereeniging en vergadering. Deze oppositie der behoudsmannen werd zeer hachelijk voor de regeering. Week men terug, dan
bracht men de openbare rust in gevaar, omdat aan de meerderheid
des volks die vrijheden waren beloofd. Wat deed nu het ministerie,
om zich uit die moeilijke positie te redden? In de plaats van eerlijk
steun te zoeken bij die meerderheid, die het kabinet niet in den steek
zou hebben gelaten, had de regeering de zwakheid de beloften te
doen, dat, indien de Kamer de vrijheden in de grondwet opnam, het
ministerie later hinderpalen zou stellen aan de verdere regeling der
grondwet. Ziedaar het geheim van het slinksch gedrag: het ministerie
is teruggekeerd tot het systeem van wantrouwen en oneerlijkheid,
dat sedert 1815 is bestreden door alle eerlijke mannen.

De houding

van het ministerie is misselijk; het is geplaatst tusschen de constitutioneele rechten en de koninklijke beloften van WILLEM II en
WILLEM III eenerzijds en zijn eigen onpolitieke en ergerlijke belofte,

die het uit verwaande eerzucht gedaan heeft.

Een teekenend feit

') Papieren Cramei\ Duchastel aan Cramer, 3 Maart 1849.
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aangaande de belofte vati WILLEM III is aan de algemeene aandacht
ontsnapt. De hand opgeheven boven de doodskist zijns vaders heeft
WILLEM III beloofd, dat hij de gedragslijn zijns vaders zou volgen.
De paar bladen, die dit hebben aangestipt, zeiden de waarheid. De
Staatscourant echter, die de waarheid verminkt, wanneer ze niet met
de belangen der regeering ') strookt, heeft die woorden onderdrukt.
Klaar als de dag is het, dat deze koninklijke woorden voor het
ministerie hinderlijk moesten zijn. Omdat men nu een belofte, in een
zoo plechtig oogenblik gedaan, niet vrij en eerlijk wilde uitvoeren,
bleef er niets anders over, dan ze officieel te schrappen. Maar toch
zal dat koninklijk woord in het geheugen der Nederlanders blijven
gegrift. Onbegrijpelijk is het, zoo besluit DUCHASTEL , dat MUTSAERS
en LIGHTENYELT, die later in het ministerie zijn gekomen, een rol
blijven vervullen in de comedie, die thans in Den Haag wordt ge
speeld" 2).
Trots alle moeite verergerde de toestand van het ministerie
van dag tot dag. De wet van DONKER CURTIUS op het recht van
vereeniging en vergadering werd den 10. Mei verworpen met 55 tegen
5 stemmen. Niet beter werd het, toen DE KEMPENAER het verwijt
van traagheid uit den mond van THORBECKE moest hooien; toen het
bleek, dat de scheppende kracht der staatscommissie van Maart 1848,
niet van DONKER CURTIUS of DE KEMPENAER, maar alléén van
THORBECKE was uitgegaan; toen GROEN VAN PRINSTERER den 28. Juli
1849 als oorzaak der draling en traagheid noemde, dat het ministerie
niet homogeen was en daarom niet op eenheid v in beginsel steunde,
niet naar een vast plan te werk ging en bijgevolg niet den invloed
had, die met de roeping en de waardigheid der regeering overeen
kwam. De aanneming van het adres van antwoord op de troonrede,
dat gebrek aan overeenstemming tusschen de ministers en de Kamer
constateerde, gaf het ministerie den genadeslag.
THORBECKE was de man.

Toch kon WILLEM III nog maar niet
besluiten, hem met de formatie van het ministerie te belasten. Geen
wonder, wanneer we hooren, hoe de Koning met de leden van het
vorig ministerie over hem dacht. »THORBECKE, aldus LIGHTENYELT den
') Duchastel zegt hier: »ses patrons".
Papieren Cramer. Duchastel aan Craroer, 3 Mei 1849.
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2. October aan VAN SON , is wegens redenen, te lang om te ontvouwen,

een politieke noodzakelijkheid geworden. De zelfzucht der eenen en
de vreeze der anderen versterkt zijn invloed
Maar het land loopt
gevaar te worden overgeleverd aan de proefnemingen van geleerden
zonder practijk. De Koning verfoeit, den hoogleeraar; gij weet, hoe
ook ik hem verafschuw. De Koning heeft zich zeer kras over hem
uitgelaten, ik heb hem nooit zeer gunstig geschilderd; de Koning is
vertoornd over zijn positie; ook de mijne lacht mij niet toe: maar
ik kan heengaan, de Koning niet; ziedaar het verschil" ').
Het eerst wendde zich WILLEM III aan DONKER CURTIUS en
LIGHTENVELT. Spoedig echter bleek het hun onmogelijk een kabinet
te vormen, dat steun bij de Kamer kon vinden. Reeds spotte de pers
met de combinatie van Licht en Donker. DUCHASTEL schrijft, dat de
Koning geen ministerie wilde zonder LIGHTENVELT; waarop deze den
4. October een hooggeplaatst vriend raadpleegde, of er een kabinet
LIGIITENVELT-TIIORBECKE mogelijk was; nadat hierop bevestigend was
geantwoord, zou LIGHTENVELT hebben gezegd, dat hij TIIORBECKE
echter een program zou voorschrijven 2).
Wat hiervan zij, den '6. October werden TIIORBECKE en NEDERMEYER VAN ROSENTHAL met de vorming van een ministerie belast.

Den 15. dienden deze hun voordracht in, waarop den 17. bij kabinetsschrijven onderscheidene vragen omtrent hun program werden gesteld.
Terecht zag TIIORBECKE daarin een teeken van wantrouwen en verliet
's Gravenhage. Anderen vonden zelfs, dat hem ROSENTHAL uit wan
trouwen was bijgegeven. »Een kornak, een spion heeft de Koning
hem toegevoegd," schreef DUCHASTEL. «TIIORBECKE had moeten wei
geren, totdat men hem kwam smeeken, de formatie op zich te willen
nemen; en dan iemand van zijn partij b.v. STORM, als steun moeten
vragen" 3).
In alles en overal meende men de vijanden van THORBECKE aan
het werk te zien. En al mocht hij ook slagen in de vorming van een
kabinet, dan nog vreesde men, dat het van korten duur zou zijn.

') Pajiieren van Sou. Arch. van het bisd. 's Bosch. Corresp. Wilmer en
anderen, 2 Oct. 18-19.
2) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 2 Oct. 1849.
3) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, Oct. 1849.
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»Uit goede bron weet ik, schrijft DUCHASTEL , dat zelfs VAN HALL een
list beraamt, om THORBECKE voorgoed te doen vallen. Op het oogenblik, dat het nieuw ministerie optreedt, zal men gedurende eenige
dagen de fondsen der beurs doen dalen.

Daartegen is geen kabinet

bestand". Of dit gerucht »als scherts of ernst" in De Tijd is geplaatst,
gelijk DUCHASTEL verlangde, heb ik niet kunnen vaststellen •).
Zeker is het daarentegen, dat de Koning, op raad

van den

directeur van het kabinet VAN RAPPARD en VAN GOLSTEIN, die reeds
met de vorming van een kabinet was belast, TIIORBECKE en VAN
ROSENTHAL ten

hove ontbood tot een persoonlijk onderhoud, dat

Z. M. tot hiertoe steeds had geweigerd. Na geruststellende verklarin
gen was de Koning voldaan; en het ministerie THORBECKE trad den
1. November in functie.

Wat een moeite had het gekost, eer men

den eigenlijken stuurman aan het roer had!
Wie was dan THORBECKE , dat men zich zóó zeer tegen zijn ver
heffing bleef kanten ?

Heeft men zijn eerste ministerie te betreuren

gehad? De protestanten meenden van ja; de katholieken daarentegen
dankten hem veel. Om deze laatste reden vooral is een nadere kennis
making met THORBECKE noodzakelijk.
Den 14. Januari 1798 te Zwolle geboren studeerde hij aan het
gymnasium aldaar, bezocht vervolgens het athenaeum te Amsterdam
en de hoogeschool te Leiden, waar hij ten jare 1820 in de letteren
promoveerde op een proefschrift over ASINIUS POLLIO. Den titel van
meesier in de rechten heeft men hem later eershalve geschonken 2).
Na twee jaar aan eenige Duitsche universiteiten te hebben gestudeerd,
was hij andere twee jaren werkzaam als privaat-docent te Giessen
en Göttingen.

Dit verblijf in Duitschland is voor de staatkundige

beginselen van THORBECKE van beslissenden invloed geweest. In 1825
trad hij op als buitengewoon hoogleeraar in de staatswetenschap aan
de hoogeschool te Gent; en na te Iraneker in 1840 korten tijd te
hebben geleeraard, kreeg hij nog hetzelfde jaar een leerstoel te Leiden,
het eerste jaar als buitengewoon, daarna als gewoon hoogleeraar.
Als professor is THORBECKE altijd een model van methode en

') Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, Oct. 1849.
2) Mr. G. J. Grashuis, Het staatsbeleid van Thorbecke. Baarn, 1803, bl. 3.
Maand. Kronijk I, 410.

171
klaarheid geweest; en zelden heett een hoogleeraar zulk een aantal
studenten tot uitmuntende rechtsgeleerden en scherpzinnige staats
lieden gevormd.
In den aanvang van zijn professoraat was THORBECKE nog con
servatief en miskende in 1830 de wenschen der Noord-Nederlanders
naar een grondwetsherziening ').

Weldra echter zien wij, hoe het

staats-idee van THORBECKE zich ontwikkelt in de richting, die het
later zou nemen. »Waarom niet, zoo schreef hij den 13. Februari 1831
aan GROEN, het beginsel van volkssouvereiniteit door ruime en traps
gewijze toepassing op de deelen geordend?" 2) Dit was het uitgangs
punt. »Als een reiziger schreed hij geduldig voort langs een steilen
bergwand, totdat hij eindelijk het pad mocht vinden, dat hem opwaarts
bracht en hem leidde naar het gebied, wat hij verlangend had ge
zocht" 3). Dit gebied schildert ons THORBECKE het eerst met heldere
kleuren in zijn verhandeling Over het hedendaagsch staatsburger
schap. 4) »Dat het beginsel van algemeen stemrecht, zegt hij daar,
in de staatsgeschiedenis onzer eeuw ligt, schijnt even onmiskenbaar,
als dat zij het gestadig, schoon trapsgewijze, tracht te verwezen
lijken. Het is juist wat dezen tijd van den vorigen onderscheidt.
Bijzondere personen zijn tevens van zelfs publieke personen, regeerende tevens en geregeerd, onderdanen tevens en wetgevers, op grond
niet van bijzondere hoedanigheden, maar van hunne algemeene be
trekking tot het geheel" 5).
De beroemdheid van THORBECKE dagteekent van het verschijnen
zijner geniale Aanteekening op de grondwet6).
wiens pogen de grondwet

Hij was het, door

»tot hiertoe een meestal gesloten,

allengs de plooi van een openliggend boek' ontving; die haar »van
een louteren vorm tot een nationale kracht" verhief.

Vandaar dat

hem de behoudsmannen als een gevaarlijk revolutionnair aanwezen,
terwijl de vooruitstrevenden en niet het minst de katholieken, die

') Mr. Grashuis, t. a. p. bl. 15—16.
2) Brieven tan, Thorbecke. Amsterdam 1878, II druk, bl. 41. Vgl. ook de
volgende.
3) Grashuis, t. a. p. bl. 138.
4) Historische Schetsen, Tweede druk, 's Gravenhage, 1872, bl. 84 vv.
5) Historische Schetsen, bl. 92.
6) Eerste Uitgaaf, Amsterdam 1839. Tweede Uitgaaf, Amsterdam 1841—1843.
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zich aan de oude dwingelandij en achterstelling poogden te ontworstelen,
in hem den aanvoerder naar het land van vrijheid, recht en billijk
heid begroetten.

Geenszins hebben zij zich, althans voorloopig, in

THORBECKE bedrogen.

In 1841 noemde hij de herziening van 1810 een «nationale teleur
stelling". Kort daarop stond hij aan de spits der negen mannen, die
reeds in 1844 een nieuwe herziening der grondwet beproelden <).
In 1848 was zijn naam op aller lippen. President der staatscommissie
van 17 Maart, de ziel harer werkzaamheid, had hij aan het Ontwerp
der herziening het grootste deel. Overduidelijk bleek het kort daarna,
dat de scheppende kracht der staatscommissie van THORBECKE was
uitgegaan. Kon het dan THORBECKE kwalijk worden genomen, dat hij
de wijzigingen, door het ministerie in het ontwerp gebracht, aan een
scherpe critiek onderwierp ? -)
Men heeft beweerd, dat de beweging van 1848 verder ging dan
THORBECKE wilde 3).

Dat men naar zijn zin later te snel vooruit, te

voorbarig te werk ging, is zeker, dat hij niet wist, waarheen zijn
beginselen leidden, is ongeloofelijk. Dat hij geen kracht aan de volks
sou vereiniteit heeft willen geven en hare beginselen hem zijn opge
drongen, is meer dan overdreven 4).
') Zie S. Vissering, De Gids, 1872, II, bl. 65 vv.
Bijdrage tot de herziening der grondwet. Leiden 1848.
3) Mr. S. van Houten, De Staatsleer van Mr. J. R. Thorbecke. Groningen,
1872, bl. 16 en passim.
4) Het lievelingsdenkbeeld van de fatalistische vooruitgangswet, die den
raensch met behulp van den staat, door gestadige en geleidelijke ontwikkeling
tot de liberale zelfstandigheid zal opvoeren, was het diepste roersel van Thorbecke's staatkundig streven. Wellicht nadrukkelijker dan ooit heeft hij dat
uitgedrukt in zijne Oratio de Simonis Slingelandtii rempublicam emendandi
studio. 1841. »De beginselen die wij van de Fransche omwenteling ontvingen"
zonder alliage »van verlegen Nederlandsehe beginselen" meer en meer te ver
wezenlijken, ziedaar de grootsche taak, waartoe de leider zijne landgenooten
oproept. Doch langzaam gaat zeker. Later omringde den vader een talrijk
kroost. Sommigen echter tierden zoo welig, dat zij symptomen droegen van
„ontwikkelingsziekte". Die zonen onttrokken zich aan zijn leiding en holden
de ontwikkeling vooruit. In zijn kernachtige taal placht Thorbecke dat vooruitloopen op de ontwikkeling „discrasie" te noemen, maar voegde er terstond
bij, „dat het wellicht ontwikkelingsziekte was". Niet dat hij zoover niet komen
wilde, maar volgens hem ontbrak bij velen de geleidelijkheid, en stelden „zij
het einde bij het begin". Zie de scherpzinnige en doorwrochte brochure van
2)

-173
Daartegen pleit, dat hij tijdens zijn eerste ministerie (1849—1853)
bestreden is in het openbaar en verdacht gemaakt in het geheim,
alsof hij de volle volkssouvereiniteit eener republikeinsche regeering
hier te lande wilde verwezenlijken. Daarbij wordt zijn vasthouden
aan de vrijzinnige beginselen der grondwet, die naar zijn idee niet
vrijzinnig genoeg was ') bevestigd door het gansche systeem zijner
politiek, en inzonderheid door het feit, dat hij in 1853 den ministeriëelen zetel moest ruimen, omdat hij op het zoo bij uitstek kritieke
punt van het herstel der hierarchie de grondwettige vrijheid niet
wilde beperken. Dit kwam voort uit zijn toeleg, om »aan de kerk
genootschappen een stand te verzekeren, waarbij hun de volle onaf
hankelijkheid van privaatrechtelijke vereenigingen gewaarborgd, en
alzoo hetgeen men scheiding van Kerk en Staat noemt in zijn ware
beteekenis, zuiverder en ronder dan tot dusver in eenig Europeesch
land voldongen wordt" 2).
Het gevolg van zijn algemeen beginsel was dit, dat de eerste wet
van den staat is sonthouding van hetgeen zijne roeping als rechtsvereeniging te buiten gaat" 3). Daarom ook noemde hij het kenmerk
van den liberalen staat de bevordering der zelfstandige kracht in de
onderdeelen van den staat; m. a. w. de algemeene voorwaarde schep
pen, waaronder de ontwikkeling der zelfstandige kracht in provincie,
gemeente, vereeniging en individu mogelijk wordt 4). Daarom be
paalde hij de constitutioneele monarchie als »Selfgovernement van
provinciën en gemeenten, leden van het geheel en als zoodanig onder
geschikt, doch tot autonomische lichamen geformeerd met eigen
vertegenwoordiging naar het beeld en onder de hoede van dat
geheel" 5).
Deze regeeringsvorm sluit echter, volgens THORBECKE , de ontwik
keling niet uit. «Ieder tijdvak heeft zijn eigen beginsel van beweging".

pater If. van Schijndel: De Gezagstheorie van het liberale Nederland volgens
de schrijvers van De Gids vergeleken met de beginselen van '89 en '93. In Stu
diën op godsil. wetensch. en leHerk. gebied, 's Ilertogenbosch 1874.
') Bijdrage tot de herziening der grondwet. Leiden, 1848.
2) Narede van Aug. 1869, in Parlementaire redevoeringen. Deventer 1870, bl. IX.
3) Narede, t. a. p. VIII.
4) Narede VIII. Vgl. ook Over het hedendaagsche Staatsburgerschap.
5) Narede, XII—XIII.
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Daar is een voortdurend «ontwikkelingsproceseen «gestadige aan
eenschakeling", een »onafgebroken drijven' '). Velen zijner kinderen
kenden hun vader niet: immers zijn «toeleg was" niet hun groeikracht
te dooden, maar met den groei tevens den bloei te verzekeren2).
Ontwikkeling wilde hij, geen ontwikkelingsziekte.
Een man uit één stuk was THORBECKE , zoowel in de theorie als
in de daad. «Velen weten niet wat zij willen, zeide OPZOOMER, deze
man alleen wist wat hij wilde" 8). Die wilskracht lag uitgedrukt over
zijn gansche persoonlijkheid. Scherp en hoekig waren alle lijnen van
zijn wezen, vast zijn gang, sober en stijf zijn gebaar. In zijn optreden
lag zijn karakter. Zelfs vreesden zijne vrienden, dat dit voor de
vijanden een voordeel zou zijn.
«THORBECKE , schrijft graaf DUCHASTEL , leent zich bijzonder aan
de geheime aanvallen der tegenstanders: vooreerst door de stijfheid
van zijn karakter en zijn manieren; vervolgens door zijn gebrek aan
tact in alles wat de fijne beschaving betreft, of wat men noemt den
toon van den deftigen omgang; eindelijk door zijn onbegrensde eigen
liefde, waarmee hij zich als den Atlas van Nederland beschouwt"4).
Wie niet tot de intiemen van THORBECKE behoorde ontzegde hem
zachte en teedere gevoelens, maar verraadde juist daardoor, hem
niet te kennen. Uit gevoeligheid waagde hij het niet, zijn vriend
OLIVIER de laatste eer te bewijzen: «Ik durf niet op mij zeiven
vertrouwen, zeide hij, ik zou mij niet goed kunnen houden". Diep
roerend klonk bij zijn naderend einde het afscheidswoord: «Breng
aan allen, zoo sprak hij innig dankbaar, breng aan allen met
wie ik zoo vele jaren aan de belangen van het vaderland gewerkt
heb, mijn laatste groete en zeg hun, dat de stervende vriend is
heengegaan, erkentelijk voor den steun, dien zoo velen hem in moei
lijke tijden gaven" 5).
Heeft THORBECKE in die beslissende ure en gedurende zijn leven
') Oratio de Simonis Slingelandtii rempublicam emendandi studio.
2) H. van Schijndel, Gezagstheorie, enz. p. 33.
3) Thorbecke. Ken woord van hulde in de koninkl. akademie, enz. Amster
dam 1872.
4) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 14 Juni 1852.
S. Vissering, De Gids, 1872, III, 2. Mr. W. C. D. Olivier, Herinneringen
aan Mr. J. R. Thorbecke, bl. 67.
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een bepaalden godsdienst beleden ? Kerkschheid zocht men in hem
tevergeefs. De preekstoel trok hem niet aan. Een diepen eerbied \ooi
het geestelijke kon men hem echter niet ontzeggen. Wat zijn geloof
was openbaarde hij niet. Zeker behoorde hij niet tot hen, die
meenen, »dat de school en de wetenschap alles omvat en verklaart
en dat alleen dit waarheid is wat waargenomen en door waarneming
verklaard en bewezen kan worden." Aan de weduwe van den hoofd
ingenieur L. J. A. VAN DER KUN schreef hij: »Van uw en der uwen
leed mag ik niet spreken; men wordt bij de gedachte daaraan stil
en wendt zich hooger, van waar alleen de kracht, om het leed te
dragen, komen kan" ')
Een bepaalden godsdienst bewijzen zulke woorden niet. Dit onder
vond GROEN VAN PRINSTERER, die in zijn jeugd met THORBECKK zeer
bevriend was, reeds in 1831. Ofschoon de poging van GROEN, om zijn
vriend tot het orthodoxe christendom en de christelijk-historische
staatkunde te bekeeren, schipbreuk leed, ontlokte ze echter aan de
pen van THORBECKE eene belangrijke bekentenis. »Het heilige voor
een ander is mij heilig in zijn ziel', schreef hij den '25. October
1831, en drukte daarmee schoon en krachtig zijn eerbied voor een
anders overtuiging uit. »In de stelling, zoo luidt het verder, dat het
christendom het historisch middenpunt en de grondslag onzer weten
schap is, verschillen wij vermoedelijk minder dan gij denkt. De
zwarigheid begint bij de toepassing. De cirkel van dat midden
punt is oneindig wijd, en de grondslag is niet het gebouw.
Dat recht, geschiedverklaring, het schoone en de wetenschap niet
strijden mogen met de godsdienstige waarheid is mijn innige over
tuiging. Maar volgt hieruit, dat wij de staatkunde onmiddellijk naast
den bijbel behooren te plaatsen?'' Den hoogsten wil Gods, »naar deszelfs stellige openbaring, rechtstreeks te maken tot het constitutiel
en organiseerend beginsel van den Staat", noemde hij een «salto
mortale". Daarbij kwam hem het protestantsch christendom »veel te
beperkt en veel te achterlijk voor", dan dat hij nu reeds de «gemeen
schap van hetzelve met staatsinrichting en regeering" voor mogelijk
hield. »De katholieke kerk, zoo zegt hij, is gelijk MINERVA uit het
hoofd van JUPITER, dadelijk bij hare eerste verschijning als geheel,
•) Herinneringen

enz. bi. 48—49.
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als één lichaam opgetreden. Het protestantisme is den omgekeerden
weg gegaan" 1).
Men ziet het, GROEN slaagde er niet in om THORBECKE »te winnen
voor christólijk-historische politiek"2). Yan nu af liepen beider wegen
uit, elkander. In 1862 beleed THORBECKE tegen GROEN een «christendom boven geloofsverdeeldheid". «Wanneer ik rond zeggen zal, het
geen ik meen, zoo sprak hij in de Kamer, dan verschil ik vooral
hierin van mijn geachten ouden vriend (GROEN), dat hij christendom
uitsluitend beschouwt als iets aparts, als een bijzonder bezit, enkel
aan zekere handen wel toevertrouwd, en ik spreek van het christen
dom als van een algemeen levenselement onzer tegenwoordige maat
schappij, gelijk aan de lucht, die wij inademen '. «Christendom boven
geloofsverdeeldheid'' beschouwde hij als den stam, geloofsverdeeld
heid in haar bijzondere ontwikkeling als de takken. «Christendom
boven geloofsverdeeldheid" was hem
beschaving en zedelijkheid'' 3).

de grondslag van algemeene

In hetzelfde jaar 18G2 sprak GROEN in de Kamer over «scheiding
van Kerk en staat in christelijken, niet in anti-christelijken zin", en
kreeg van THORBECKE ten antwoord: «Geen scheiding, maar een
zoogenaamde scheiding. — Geen neutraliteit maar een christendom
boven geloofsverdeeldheid" 4).
Voldoende blijkt hieruit, dat de godsdienst in de politiek van
THORBECKE een zeer ondergeschikte rol speelde; dat hij evenmin door

de staatkunde van GROEN als door die der katholieken werd aange
trokken; maar liever zijn regeeringssysteem grondvestte op het vage
en kleurlooze christendom boven geloofsverdeeldheid.
Noch door de herziening der grondwet bijgevolg, noch door haar
billijke uitvoering heeft THORBECKE de katholieken als zoodanig begunstigd. Tal van andere beweegredenen dreven hem daartoe. Vooreerst zijn
eerbied voor een anders overtuiging: «het heilige voor een ander is mij
) brieven van Thorbecke, bl. 63 vv.
2<

Vgl. Mr. J. G. Grashuis, De leer van Groen van Prinsterer. Baarn,
1903, bl. 58—60.
3)

Parlementaire redevoeringen, 1862-1863, Deventer, 1867, bl. 167 v.
Groen, Nederlandsche Gedachten, 20 Aug. 1872. Vgl. A. van Gestel,
Kerkgenootschappen in Nederland onder de grondwet van 1848. Studiën op
Godsd. tcetensch. en letterk. gebied 1873.
4)
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in zijn ziel".

Deze overtuiging der katholieken zag hij door de

protestantsche meerderheid gekrenkt en vervolgd, niettegenstaande reeds
lang vóór 1848 de grondwet hun »dezelfde burgerlijke en politieke
voorrechten" toekende als aan de hervormden 1). Vervolgens zijn eer
bied voor de wet, die volledige vrijheid van godsdienst en practische
gelijkstelling van allen verzekerde.
Daarenboven valt het, blijkens het vroeger meegedeelde, niet te
ontkennen, dat de nog zwakke liberale partij steun behoefde en dien
zocht bij allen, die naar vrijheid streefden, en niet het minst bij de
naar volledige emancipatie hakende katholieken.

Niet de geringste

hoop zagen de liberalen, om zich, zonder de hulp der katholieken,
tegen de mannen des behouds te handhaven.
In de hofkringen had THORBECKE alles te overwinnen. De Koning
voelde zich in de constitutie van 1848 volstrekt niet thuis.

Men

verhaalde zelfs, dat hij door zijn vader tegen THORBECKE gewaar
schuwd was.

»De goede WILLEM II zijn einde voelende naderen,

schrijft DUCHASTEL, gaf aan zijn zoon eenige onderrichtingen. De voor
naamste was, dat hij hem THORBECKE aanwees als een gevaarlijk
man voor de dynastie. Gij begrijpt nu den afkeer des Konings en
wat het hem gekost heeff, dien man aan het hoofd der regeering te
plaatsen" 2).
De Koningin, zooals bekend is, een zeer beschaafde en ontwikkelde
vrouw, verdroeg THORBECKE als een noodzakelijkheid van het oogenblik, dat weldra voorbij zou zijn. »Ik ben bij de Koningin ten diner
geweest, meldt DUCHASTEL den 16. November 1849, en heb haar vrij
gezegd, wat ik dacht over de kuiperijen, die hebben plaats gehad.
Zij bekende, dat THORBECKE werkelijk de man der omstandigheid
was, dat men voor den stroom moest zwichten, maar alleen voor
het oogenblik. Ik antwoordde, dat ik haar eerbiedig moest verzoeken,
die uitdrukking voor het oogenblik weg te laten.

Toen begun het

onderhoud vrij levendig te worden; want ik was ongeduldig, en zeide,
dat men zich tegen een stortvloed niet kon verzetten, dat de hovelingen
!) Waarom hij zich in 1837 tegen de afgescheidenen verklaarde, blijkt
uit: 1837 en 1853, bl. 12, en Aanteekening op de grondwet, II. editie, II, bl.
213 en 217.
2) Papieren Crttmer. Duchastel aan Crarner, 23 Dec. 1853.
Hij zegt die
bijzonderheid te weten ,de haut lieu".
II.

12
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de ondergang van vorsten en landen waren.
lingen, antwoordde zij.
en

Dat

Ik houd niet van hove

Uwe Majesteit ze dan ook niet hoore

hun raad niet inwinne, want die menschen stellen volstrekt

geen belang in het geluk van hun vorst en vaderland, zij luisteren
alleen naar de belangen hunner zelfzucht, verlangen naar weldaden
en gunsten: daarop alleen denken zij den ganschen dag. Een gedwon
gen glimlach kwam er bij die woorden op haar lippen. Gij zijt vrij
moedig, zeide zij.

Daarna nam ik afscheid ; tot wederziens, riep de

koningin mij na" ').
Deze algemeene afkeer der hofkringen kon den scherpen blik van
THORIÏECKE niet ontgaan. Des te vaster aansluiting zocht hij bij zijn

partij.

Haar en de katholieken in 't bijzonder aan zich te verbinden,

was hem een gebiedende plicht.

Hoe hij zich daarvan kweet, leert

ons een onderhoud met DUCHASTEI., die destijds president was van
het vaak vermelde comité der voorname katholieken.
»Ik heb dezen morgen, schrijft de laatste, een onderhoud met
THORBECKE gehad, en ben er zeer over voldaan. Ik heb hem gezegd,

dat wij hem onze plannen aangaande het lager onderwijs zouden
voorleggen.

Hij verzekerde mij, dat het hem pleizier zou doen. Om

te zien wat hij zeggen zou, heb ik een zeer gewichtig punt aangeraakt.
Iets waaraan wij zeer veel gewicht hechten, zeide ik, is dat de examens
voortaan alle publiek zijn.

Dit is billijk en heeft mijn volle instem

ming, antwoordde hij. Ik heb hem de stelligste verzekering gegeven,
dat wij hem met kracht zouden steunen, indien hij vrijmoedig en eerlijk
zou werken aan een liberale uitvoering der nieuwe grondwet.

Hij

zeide, te rekenen op den steun van alle ware vrijheidsgezinden, omdat
hij groote moeilijkheden voorzag van de zijde des Konings, die niets
wilde begrijpen van het nieuwe constitutioneele systeem; maar hij
zou zijn best doen.
»Ik heb daarop mijne gedachten over menschen en toestanden
der overwonnen partij breedvoerig ontwikkeld, en THORBECKE bewe
zen, dat die partij, ofschoon geheel ten onder gebracht, volstrekt niet
ontmoedigd is, en dat zij, bij de geringste hapering van zijn kant, bij
de minste fout, bij den schijn alleen, dat hij weifelde op den weg,
dien de rpenbare meening en zijn eigen beginselen, die hem aan het
') Papieren Cramer. Duchastei aan Cramer, 16 Nov, 1849.
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hoofd der regeering plaatsten, hebben aangewezen, — dat dan die
partij terstond zou opspringen, en dat hij er het eerste slachtoffer
van zijn zou. Herhaaldelijk heb ik hem gezegd: gij zijt aan de regee
ring door de hulp eener ontzaglijke en krachtige partij, reken op
haar en richt uw schreden recht naar het doel"
Onder dit schrijven plaatste DUCHASTE (, een noot, waarin hij als
president van het comité aan Dr. CRAMER vraagt, of de redactie der
fondamenteele punten betreffende het lager onderwijs gereed is. «Stuur
mij het werk, als het klaar is, zegt hij; ik zal het aan THORBECKE
overhandigen en er nogmaals met hem over spreken."
Om de stemming te begrijpen, waarin de katholieken omtrent
het onderwijs verkeerden, moeten we terugkomen op de onbillijke
behandeling, die zij in het begin van 1849 hadden ondergaan.
Den 15. Januari was er een commissie benoemd ter voorbereiding
van een wetsontwerp voor het hooger onderwijs.

Aan geen enkel

katholiek werd daarin zitting verleend. Diep waren de katholieken
gegriefd. Ongelukkigerwijze verklaarde DE KEMPENAER in de zitting
der Kamer van den 23. Februari, dat hij die commissie buiten voor
kennis zijner collega's had benoemd, niet lettende op godsdienst, maar
enkel op kunde. Een nieuwe beleediging in den vorm eener veront
schuldiging.
Reeds vóór deze onhandigheid van DE KEMPENAER had men van
verschillende zijden zijn verontwaardiging geuit.

Met zijn gewone

kernachtigheid schreef de oud-minister J. B. VAN SON, den 22. Januari
aan De Tijd: «Het bevreemdt hier (in Brabant) een ieder, dat het
besluit, gecontrasigneerd DE KEMPENAER en waarbij eene commissie
benoemd wordt tot voorbereiding der wet op het hooger onderwijs,
niet één katholieken naam bevat.
»Aan curatoren, dank zij der gouvernementale billijkheid, zijn de
katholieken arm: doch de namen van SCHRAMT, van VAN VREE, van
BROERE, van BORRET en zoo veel anderen, zouden het besluit niet
ontsierd hebben.

«Hunne historische, literarische, archeologische kundigheden doen
voor die der in aanmerking gekomen heeren gewis niet onder...
«Alles is bij dat besluit vertegenwoordigd.

Al de benoemden be-

') Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer. 16 Nov. 184!t.
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hooren tot (le voormaals (?) heerschende kerk, in al haar schakee
ringen.

Daarenboven heeft het onverdraagzaam calvinisme er zijn

dominé professor, de klerezij haren advocaat der Tweede Kamer, zelfs
de neologie, pantheïsme en rationalisme haren held in Nederland:
alléén de katholieke belangen hebben niemand...
»Is en blijft de emancipatie der katholieken, hoezeer dan op een
stuk papier geschreven, een ideaal?"
Het comité besloot zelfs in haar vergadering van den 10. Februari ten
huize van Mr. VAN ROMUNDE te Amsterdam, om een adres aan den
Koning te richten.

Het vereenigde zich met het door Dr. CRAMER

gestelde ontwe. p. De Tijd zou voor de actie zorgen en het adres aan
de uitstekendste katholieken der voornaamste steden ter onderteekening voorleggen

Dit alles geschiedde.

Men beklaagde zich bij den

Koning over de onbillijke benoeming der commissie en over de achter
stelling in het algemeen en besloot het adres aldus:
»Verontrust, Sire! door deze onverdiende blijken van uitsluiting
uwer katholieke onderdanen ... nemen de ondergeteekenden de vrijheid
zich eerbiedig tot Uwe Majesteit te wenden, om hun innig leedgevoel
te betuigen wegens de hun van de zijde van Uw gouvernement te
beurt gevallen onbillijke en smadelijke terzijdestelling" ...
Het is daarom niet te verwonderen, dat men zich thans wendde
tot THORBECKE, die in zake het hooger onderwijs veiligheid aan
gaande de seminariën had beloofd en ook nu de verlangens der
katholieken betreffende het lager onderwijs wenschte te kennen.
Het comité benoemde dan in zijn vergadering van den 14. October
te 's Gravenhage een commissie, bestaande uit de heeren HOYNCK.
VAN PAPENDRECHT, LURASCO en Dr. CRAMER, om de vraag te beant

woorden, wat de katholieken met het oog op de herziene grondwet
in een wetsontwerp op het lager onderwijs van de regeering mochten
verlangen. De commissie gaf verslag van haar werk in de vergadering
van 25 December te Leiden. Vooreerst vroeg men «voldoende open
baar lager onderwijs"; vervolgens, »dat de inrichting van dat onderwijs
geregeld moest worden door de wet, met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen."
Ook wilde de vergadering, dat men zich zou uitspreken «nopens
het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid van den aspirant
onderwijzer, nopens het toezicht op de scholen" enz. Den 30. December
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besloot men, dat de schets van beginselen, door het comité gemaakt,
als een uiting der zienswijze van eenige katholieken aan THORBECKE
zou worden gezonden ').
THORBECKE wachtte einde 1849 reeds op de voorstellen der katho

lieken.

»Hij zeide aan DOMMER, dat hij alle wetsontwerpen zou in

trekken en andere indienen; dat de katholieken hem hun wenschen
aangaande het onderwijs moesten te kennen geven. Vergeet toch niet,
voegt DUCHASTEL aan dit bericht toe, het openbaar examen, gemengde
commissiën, afschafling der schoolopzieners; inspecteurs zijn voldoende.
DOMMER denkt, dat dit ook de opinie van THORBECKE is" 2).

Deze goede verstandhouding met hem, die stond aan het hoofd
der regeering, was voor de katholieken van het hoogste belang. Een
gebiedende eisch moest het dus zijn, THORBECKE vast in het zadel
te zetten. Nog vreesde men, dat zijn rijk weldra uit zou zijn. De
Koning toch wilde niets weten van het nieuwe systeem.

Zelfs de

verlichte Koningin stond onder den invloed der reactionnaire partij,
terwijl de behoudsmannen alles beproefden om THORBECKE ten val
te brengen.
Om dit ongeluk te voorkomen, moest met alle kracht op de opinie
van het buitenland worden gewerkt.

Geen geduchter wapen, zeide

men, dan door geschriften, in 't Fransch gesteld, de booze, geniepige
tegenstanders in bedwang te houden en hun ontzag in te boezemen;
geen geschikter middel tevens, om hen ten aanschouwen van geheel
Europa te ontmaskeren, zoo zij, bij de behandeling der zoogenaamde
organieke

wetten, tot hun oude verraderlijke praktijken mochten

terugkeeren.
Sedert 1849 hebben de katholieken dit wapen met kracht en
succes gehanteerd. In de vergadering van het comité van den 1. Maart
des genoemden jaars, ten huize van graaf DUCHASTEL te'sGravenhage,
gaf deze laatste verslag van eene tusschen hem en graaf DE MONTALEMBERT gevoerde correspondentie. Hierin gaf de beroemde Fransch-

man zijn wensch te kennen, uitvoeriger dan tot hiertoe te worden
ingelicht over den toestand der katholieken in Nederland.

•) Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomsten van het comité.
2) Papi'ren Cramer. Duchastel aan Cramer.
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Tegelijkertijd was Dr. CRAMER in gunstige omstandigheden ge
weest, om zich met aanzienlijke katholieke bladen in het buitenland
in betrekking te stellen: met de Univers, Observateur de Genève,
Deutsche Volkshalle, bet Journal de Bruxelles, de Emancipation en
de Tablet. Toen reeds namen die bladen correspondentie-artikelen
op van CRAMER en DCCHASTEL en droegen veel bij tot de juiste waar
deering der Nederlandsche katholieke belangen. Dit werk bleek echter
onvoldoende te zijn. Want ook die verschillende redacteurs waren
met het verlangen van DE MONTALEMBERT bezield, om namelijk vol
lediger te worden ingelicht aangaande den toenmaligen toestand van
het katholieke Nederland en wat daaraan was voorafgegaan ').
Na rijpe overweging droeg het comité aan haar secretaris Dr.
CRAMER op, aan dat verlangen te voldoen en in dien zin een brochure

te schrijven. Terstond was president VAN VREE er bij, om zijn vriend
nuttige wenken te geven. Voorzichtigheid en vredelievendheid strijden
daarin om den voorrang.
Gaarne

had hij gewenscht, dat de publicatie in België of in

Frankrijk geschiedde. »De hatelijkheid voor de protestanten, onver
mijdbaar omdat ze in de zaken ligt, zoude hen minder tegen ons, die
hier onder hen wonen, verbitteren, en de verspreiding in het katho
lieke buitenland zoude er door winnen."
Hij meent, dat, «vooral nu de uitgave binnenlands plaats heeft,
het opstel zooveel mogelijk verschoonend moet zijn, inzonderheid wat
het verleden betreft. Want wat het tegenwoordige aangaat, dat moet
men, met vermijding van noodelooze bitterheid, zoo sterk doen uit
komen als mogelijk is.
«Iedere uitdrukking, die geduid zou kunnen worden als verraadde
zij in de katholieke Nederlanders eene overhelling tot den vreemden
geloofsgenoot, moet zoowel in de geschiedenis van het verledene, als
in de beschrijving van het tegenwoordige, zorgvuldig vermeden worden.
«Nog is er, zoo besluit de voorzichtige president, een vrij gevaar
lijke klip om te zeilen. Men moet namelijk onze zwakte aan de prote
stanten niet verraden, en evenwel aan het buitenland geen overdreven
gedachten van onze kracht doen opvatten. De protestanten vreezen
ons en moeten ons blijven vreezen. Maar het buitenland moet ons na
') Notulen der bijeenkomsten van het Comité.
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eenigen tijd niet kunnen zeggen: gij die zoo breed opgaaft van uw
krachten, wat doet gij voor de goede zaak ?" ')
Hiermede niet tevreden onderwierp VAN VREE ook de reeds afge
werkte bladzijden aan een degelijke critiek.
Aldus geholpen kon Dr. CRAMER den 24. September 1819 zijn
vlugschrift doen verschijnen onder den titel: Mdmoire sur la situalion des catholiques dans les Pays-Bas, depuis leur émancipation en
1798 jusqii

a nos jours

2).

In vloeiend Fransch en heerlijke taal

geeft de schrijver vooraf een overzicht der katholieke geschiedenis
vóór 1798, dat begint met de woorden:

»Pendant deux siècles les

catholiques néerlandais furent traités comme des iiotes."

Dan volgt

een uiteenzetting der onbillijke bejegeningen van allerlei aard, sedert
1798 door de katholieken ondergaan.

Men ziet er, hoe de booze hartstochten werden aangeblazen door
een partij, die sterk was door het aantal harer leden en onverzoenlijk
vijandig gestemd door haar verregaand fanatisme; hoe alle middelen
dienstig waren, mits ze het doel bereikten tegen de katholieken:
laster, onthouding der rechten, vernedering, systematische verarming
en berooving; hoe ten dien einde bijzonderde protestantsche geheime
genootschappen hun kracht ontwikkelden: zooals Unitas, Christelijk
hulpbetoon, Tuenda en vooral de hatelijke en drieste vereeniging
Phylacterion ; hoe deze geheime genootschappen zich onlangs hadden
verbonden onder den titel van Orde van anti-jezuïtische broeders,
een geheim genootschap op zeer groote schaal. Dit woelen der protes
tantsche geheime genootschappen moest men buiten de grenzen kennen
en inzonderheid, »hoe in een land midden in het beschaafde westelijk
Europa gelegen meer dan een derde der inwoners om wille van den
godsdienst onderdrukt wordt".
Diep was de indruk dezer Mèmoire. »De protestantsche tegenstan
ders worden verontrust; de diplomatie in Den Haag spreekt er luide
haar gevoelen over uit; de hoofden onzer onderdrukkers laten de
ooren hangen; zij zijn neergeslagen, vernederd en verbijten hunne
woede", schreef DUCHASTEL 3). »Mr. H. A. A. VAN BERKEL van DeHt

') Papieren Cramer. Van Vree aan Cramer, 17 Juli 1849.
2) Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1849.
3) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 2 Oct. 1849.
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leverde over de brochure twaalf artikelen aan De Tijd.

Ze werd

overgedrukt te Brussel, en geheel opgenomen in de Gazette de Liège.
Drie oplagen, elk van duizend exemplaren, verschenen in weinige
weken. In het Duitsch vertaald zag zij het licht bij J. P. BACHEM te
Keulen met den titel: Ueber die Lage der Katholiken in den Niederlanden seit ihrer Emancipaiion bis auf unsere Tage. Deze vertolking
werd in drie duizend exemplaren over heel Duitschland verspreid.
Mgr. BELGRADO, de internuntius bij het Nederlandsche hof, zorgde
voor

propaganda-artikelen in Italië, Engeland en Zuid-Frankrijk".

Aldus schreef DUCHASTEL in de Haagsche club, of zooals hij zegt:
»au milieu des loups dévorants"!
VAN VREE noemt deze uitgave »een nieuw verschijnsel" en hij

verheugt zich, dat »zij de waarheid Nederland aangaande zal doen
kennen, waar die tot nu toe onbekend was, en omdat zij, inzonder
heid het in den vreemde maar al te zeer verspreid vooroordeel, dat
Nederland een protestantsch land is, hetwelk aan eenige katholieken
herbergzaamheid verleent, zal wegnemen" ').
Hoe de brochure in het vijandige kamp werd ontvangen, kan men
zien in De Fakkel 2) en De Evangeliscae Kerkbode 3). Het spreekt van
zelf, dat ook brochures er tegen verschenen. SARSENA schreef een
»Examen", MONCLAR een »Analyse" der Mémoire, terwijl een onge
noemde zijn Lettres d'un Protestant Hollandais a Vauteur du Mémoire4)
in het licht gaf. Het doel van het comité en den schrijver was ten
volle bereikt. Zelfs noemde GROEN VAN PRINSTERER de Mémoire in
de Tweede Kamer 5).
Terwijl Dr. CRAMER daaraan werkte, ontwikkelde zich bij graaf
DUCHASTEL het plan, om te 's-Gravenhage een Fransch dagblad op

te richten. Aldus kon men, zoo zeide hij, het corps diplomatique te
's-Hage en tevens het buitenland inlichten. Daarbij was het oogenblik tot de oprichting gunstig, omdat juist het Journal de la Haye
had opgehouden te bestaan.
Den 20. A^ril, in de vergadering van het comité ten huize van
')
2)
3)
4)
5)

Ce Katholiek, D. XVI, bi. 197.
Jaarg. 1849, van no. 43—46.
Jaarg. 1849, no. 44.
Bij Suzan te 's Gravenhage.
Adviezen, II, bl. 291, v.
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Mr. VAN ROMUNDE te Amsterdam, deelde DUCIIASTEL zijn denkbeeld
mee. Uit de gevolgde discussie bleek, dat het comité er mee eens
was, echter te weinig voltallig, om in zoo gewichtige zaak te
beslissen.
Eenige dagen tevoren had DUCHASTEL een bezoek aan Warmond
gebracht en zijn plan voorgelegd aan president VAN VREE. Met hart
en ziel was deze er voor. Wij geven hier zijn advies, niet zoozeer
om de geschiedenis van dit dagblad, dat feitelijk niet lang heeft
bestaan, in bijzonderheden te verhalen, maar veeleer om iets bij te
dragen tot een vollediger karakterteekening van den lateien bisschop
van Haarlem. Want hier is zoowel schrander overleg als scherpzin
nigheid en politiek beleid aan het woord.
»Om de waarheid te zeggen, schrijft hij den 21. April aan Dr.
CRAMER, het is mij altijd voorgekomen, dat een Fransch dagblad voor

ons een gewichtige en bijna onontbeerlijke hulp is. Onze tegenpartij
is van dien aard, dat men er met gronden van overtuiging weinig bij
vorderen kan; stapel bewijzen op bewijzen, breng haar tot hetgeen
de disputeerende school noemt terminos non loqui. Het baat niets.
Als er geen ander belang dan dat der waarheid en der rechtvaardig
heid in het spel gebracht wordt, dan houden zij hetgeen zij hebben,
en doen gelijk zij gewoon waren te doen: zij naaien hun naad en
laten ons praten.
«Het staat dus vast, willen wij vorderen, dat is, willen wij het onze
aan onze tegenpartij ontwringen, dan moeten we nog andere belangen,
dan die waarheid en rechtvaardigheid in het spel brengen. Onder die
belangen rekenen we terecht het belang van 't ijdel zelfbehagen, en
van zucht naar den naam van vrijzinnigheid en verdraagzaamheid,
dat bij onze protestantsche landgenooten zwaar weegt. De redactie
van een Fransch blad, in het land zelf geschreven, welke op de juiste
hoogte der zaken zal zijn, zal, als zij tactische en schrijversbekwaam
heden heeft, van die dispositie onzer tegenpartij, veel partij in ons
voordeel kunnen trekken; veel meer dan door de ijverigste corres
pondentie met de voornaamste bladen van het buitenland kan getrok
ken worden. Wie toch kan die correspondentie allerwegen volhouden?
En welk buitenlandsch blad wil uitgebreide opstellen over Nederland
opnemen? Maar uit het in Nederland verschijnend Fransch blad
zullen zij gaarne overnemen, hetzij woordelijk, hetzij zakelijk, waar
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het hun het best voegt. Op deze wijze zullen wij deelen in de voordeelen van de samenwerking der goede pers.
«Een ander belang, ten zwaarste wegende bij onze bestrijders, is
hetgeen zij de rust en orde noemen, waartoe zij de isoleering van
hun landje van de tegenwoordige Europeesche beweging noodig achten.
Daarom vreezen zij zeer, dat de katholieken van Nederland, wanneer
in die beweging zich een katholieke richting zal beginnen te vertoonen,
zich aan deze richting zullen aansluiten, en dan van buiten onder
steund, hier naar de oppermacht zullen dingen. Daarom schrikken zij
voor ieder indiciurn van samenwerking der katholieke partij in Nederland
met de katholieken van andere landen.

Onbekend als zij zijn met

katholieke toestanden, welen ze niet eens, dat wij zeiven de eersten
zouden zijn om iedere andere dan moreele hulp des buitenlands af
te wijzen. Intusschen laten we ons van hunne vrees bedienen.
»Wat overigens van die vrees ook zij, zeker is het dat, naarmate
de belangstelling van het buitenland in het lot der Nederlandsche
katholieken toeneemt, wij binnenslands in moreel gewicht winnen.
En hoe zal die belangstelling van het buitenland opgewekt kunnen
worden, zoo niet door een dagelijksch deelnemen aan de openbare
beraadslagingen van de pers. Zoo het aan het Nederlandsch-Eransche
blad gelukte om over de algemeene Europeesche, of over de bijzondere
belangen van eenig land iets in 't midden te brengen, dat de aan
dacht trok en dat bij de algemeene pers algemeen geschat werd, dan
zouden we niet alleen als beschermelingen, maar ook eenigermate als
/
bondgenooten aangezien worden: dat zou ons waardigheid bijzetten en
boven het medelijden ook achting verwerven.
»Aan achting ontbreekt het ons in het buitenland; wij katholieken
deelen iu de minachting, welke Duitschland aan de Mijnhecren, Frank
rijk aan het phlegme Hollandais en den esprit mercantile toedraagt.
Men weet het, helaas, niet, hoeveel grootmoedigheid, onbekrompenheid,
zin voor het goede en schoone in Nederland bij de kat holieken schuilt.
Laat dit bekend worden, en men zal ons interessant vinden, men zal
ons de hand bieden, en men zal onze tegenstanders voor de assises
der pers te recht stellen" ')
Niets zou ook aan VAN SON aangenamer zijn, dan het Fransche
') Papieren Cramer. Van Vree aan Cramer, 21 April 1849.
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blad te steunen. Maar, vraagt hij, »is op die deelneming binnenslands
wel veel te rekenen?"
Hij beschouwde dus die zaak meer van de practische zijde en
vreesde toen reeds, wat de toekomst later heeft gebracht. «De erva
ring, zoo gaat hij voort, zal U niet minder dan mij geleerd hebben,
dat onder dit opzicht de bevattelijkheid onzer natie uiterst stomp is,
en dat zij, het moge materieelen aanleg of wat ook tot oorzaak hebben,
onverzettelijk kleeft aan het commutatieve do ut des Zij vordert voor
hare bijdragen een equivalent, dat zij kunne benuttigen; tot belangelooze bijdragen is zij niet opgeklommen" ').
Op den regel door VAN SON gesteld bestond gelukkig nog menige
uitzondering. Onder anderen de zeereerw. heer JORNA, pastoor van
Harlingen, die een som geld ten behoeve van het Fransche blad had
verzameld en aan Lux schreef, dat, indien de andere pastoors zoo
deden, de som weldra bijeen zou zijn 2).
Den 14. October werd de zaak van het blad in de vergadering
van het comité, ten huize van Mr. MEYLINK te 's Gravenhage beslist.
Den 4. November daarop volgende zou het verschijnen en tot titel
voeren: Le Publiciste, journal des Pays-Bas J). Éen politiek blad zou
het zijn, dat, ofschoon niet zonder kleur, zijn katholieke strekking
niet al te zeer mocht verraden. De heeren DUCHASTEL , Mr. H. VAN
BERKEL , Mr. H. A. A. VAN BERKEL, VAN DEN AARDWEG», DOMMER
VAN POLDERSVELDT

VAN NISPEN, LURASCO en MEYLINK vereenigden

zich tot »een collegie van sociétaires van liet dagblad." DUCHASTEI,
en CRAMER werden

met de uitvoering belast; redacteur was E.

GAGNEUX. Een jaar zou men het beproeven en genoemd collegie zou

in het tekort voorzien 4).
Wat VAN SON aangaande het blad had gevreesd, kwam uit.

De

deelneming was niet zeer groot. Dit schreven sommigen aan de lang
zaam toenemende katholieke kleur toe. Met name Koningin SOPHIE.
»Ik ben gisteren bij de Koningin op het bal geweest, schreef DUCHASTEL.
Moeilijk is het over zaken te spreken, wanneer eenige honderden
menschen de oogen op u gevestigd houden.
')
2)
3)
4)

Van Son aan Cramer, '25 October, 1849.
Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer.
Eerst bestond het plan het blad den 1. October te doen verschijnen.
Zie Bijlage III.
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Toch

heeft de Koningin er eenige woorden tusschen gevoegd.

Onder andere sprak zij over Le Publiciste: »Helaas, ons arm Fransch
blad zal het niet volhouden, zeide zij. Waarom denkt Uwe Majesteit
dit ? Het neemt te veel kleur aan, hernam de Koningin; waarschuw daar
toch voor! Jammer zou het zijn, indien het ging vallen; een Frnnsch
blad is noodzakelijk! het zou te bejammeren 7ijn, indien het viel".
Duchastel trachtte terstond de richting te wijzigen ; dit voorval
aan Dr. C ramer meldend ging hij aldus voort:

«Werkelijk er is te

veel kleur. Daar is niet enkel katholieke strekking; maar de Publiciste
klieft het katholieke vaarwater met volle zeilen" ').

Trots de aan

gebrachte wijziging had het blad geen schitterend bestaan en bezweek
reeds den laatsten Juli 1850.
') Papieren Crtimer. Duchastel aan Crainer in den loop van 1850.

H O O F D S T U K VI.

ALGEMEEN VERLANGEN, HET BESTAANDE KERKELIJK BESTUUR TE ZIEN GE
WIJZIGD. BEZWAREN TEGEN HET HERSTEL DER HIERARCHIE. DE ADRES
BEWEGING WORDT DOOR DE LEEKEN BEGONNEN. ILET ADRES DER NOTA
BELEN WORDT OP DE INTERNUNTIATUUR TEGENGEHOUDEN. HET ADRES
DER AARTSPRIESTERS. PLAN, OM IN DE HOLLANDSCHE MISSIE VICARIATEN
OP TE RICHTEN. ADRESSEN A AN PlUS IX TE GAëTA. HET VERZOEK
SCHRIFT DER KATHOLIEKE KAMERLEDEN. HET ADRES DER APOSTOLISCHE
VICARISSEN EN AARTSPRIESTERS. TEGENWERKING EN WANTROUWEN TE
ROME. MGR. ZWIJSEN DENKT ER AAN, OM NAAR ROME TE VERTREKKEN.
ADRES VAN HET COMITÉ. MEMORIE VAN SMITS EN CRAMER. DE VER
ZOEKSCHRIFTEN VAN MGR. VAN HOOYDONK EN DE LIMBURGSCHE DEKENS.

Al dat werken en zwoegen, die emancipatie-arbeid, vooral door
voorname katholieke leeken met behulp van enkele geestelijken ver
richt, moest natuurlijkerwijze uitloopen op het herstel der geregelde
kerkelijke organisatie.

Daar echter de poging, door Rome in 4841

gedaan, op het kwaadwillig verzet der protestanten jammerlijk gestrand
was, kon voorloopig alleen aan een verwijderde voorbereiding worden
gedacht.

Men hoorde dan ook aangaande het herstel der hierarchie

zoo goed als niets. Alleen gingen thans, zooals vroeger, herhaaldelijk
stemmen op tegen het bestaande beheer.

Reeds lang toch had men

hier te lande het verlangen geuit, om het kerkelijk bestuur der aarts
priesters onder den vicesuperior door een vaster en krachtiger gezag
te vervangen. Met tal van redenen staafde men die stelling.
Rehalve aartspriester VAN NOOY, die gedurende eenigen tijd de
heele zending bestuurde, was de vice-superior altijd een Italiaansch
prelaat. Op voorstel der propaganda door den Paus benoemd, bestuurde
hij, onder de leiding der genoemde congregatie, de Hollandsche missie
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en deel de benoemingen.

Wijl echter tidens de eeuwenlange ver

volgingen van lieverlede zich een menigte gebruiken vast had inge
worteld, die de toepassing van het algemeen kerkrecht verhinderden,
was zijn bestuur onder veel opzichten aan geen wetten gebonden en
kreeg het niet zelden den schijn van willekeur.
«Daartoe droeg bij, zoo zegt pastoor STEENFIOFF , dat zij hun post
in de Nederlandsche zending slechts als een overgang tot hoogere
waardigheid te beschouwen hadden, zoodat het in hun belang was,
zoo rustig mogelijk hier den vereischten tijd door te brengen, of
althans aan Rome te berichten, dat hier alles rustig en voorspoedig
ging" ')•
Dit nu had zijn oorzaak niet in traagheid of gemis aan plichtbesef,
maar hoofdzakelijk in het »ongerief, zoo vervolgt onze zegsman, dat
genoemde vice-superioren aanvankelijk, bij hunne komst hier te lande,
geheel vreemd waren aan taal, zeden en gebruiken der hun toever
trouwde bevolking; en later als zij daarvan eenige kennis hadden
bekomen, wederom plaats maakten voor een opvolger, die, evenals
zij, vreemdeling was 2). En hieruit ontstond wederom een niet minder
veiderfelijk ongerief, dat namelijk de nieuw aangekomen vice-superior
vaak onder den invloed, ja soms onder de leiding van eenen of
anderen geestelijke, meestal een aartspriester, stond; waardoor niet
zelden de naijver van anderen werd gaande gemaakt, of ten minste
het bestuur eene eenzijdige richting kreeg." Tot staving van dit
laatste wordt op het voorbeeld van Mgr. ANTONUCCI gewezen, onder
wien de aartspriester van Utrecht, GIJSBERTUS VERMEULEN »de eigen
lijke alles Hdende superior was" 3).
Onder de Papieren-VAN NOOY *) berust een memorie, die de ge
volgen van zulk een toestand ten zeerste betreurt. Met klem wordt
er gezegd, dat de aartspriester geen gezag kan ontwikkelen en de
vice-superior, uit vreeze voor een achterdochtige en vijandige regeering,
van alle sanctie moet afzien. Dat zulk een zwak bestuur noodlottig
') Aanteekeningen-boek van Mgr. W. Steenhoff' in het parochiaal archief
van Soest. Door tusschenkomst van Dr. G. Brom.
2)
Vgl. het
Februari 1903.
3)
4)

Herderlijk schrijven van Mgr. C. J. Bottemanne van 24

Aanteekeningen-boek enz. t. a. p.
Arch. aartsbisd. Utrecht, n°. 172.

191
is voor den goeden geest, springt in het oog. Niet alleen de geeste
lijke maar ook de tijdelijke belangen lijden daaronder groote schade.
Alle geestelijken worden titulo missionis gewijd en door de missie
onderhouden. Na gebeurt het, dat een statie in het gedrag des herders,
hetzij terecht of ten onrechte, minder gesticht is. Niet lang duurt
het, of

de inkomsten van den minder geachten priester worden

schraal; en van verplaatsing over de grenzen van het kleine aarts
priesterschap, kan geen sprake zijn, zegt de schrijver.
Stond de gansclie missie onder één enkel bestuur, zoo redeneert de
memorie verder, dan zou er meer ijveren emulatie bestaan, omdat de
heele zending meer goede plaatsen en andere middelen ter belooning
van deugd en talenten bezit, dan een klein aartspriesterschap.
Om dezelfde reden zou de studieijver krachtiger bloeien. Thans weet
een ieder, wat studie-arbeid hij ook moge ondernemen, dat hij gebruikt
zal worden voor het eenvoudige missiewerk en voor niets anders.
Het gevolg hiervan is, dat de studie kwijnt, dat men vroeger tien
geschikte personen voor de waardigheid van vicarius kon vinden,
tegen één in onzen tijd.

Alle geestelijken zijn thans met de aller

gewoonste kennis tevreden, en bijna niemand denkt er meer aan,
om een doctoraat of licentiaat in de theologie of het kerkelijk recht
te verwerven.
Werd het tegenwoordig bestuur door een vicarius apostolicus
vervangen, dan zou deze ook de sacramenten der priesterwijding en
des vormsels kunnen toedienen, terwijl men thans vaak in den
vreemde dezen troost moest gaan vragen.
Een der krachtigste

bewijzen, dat een apostolisch vicaris de

Nederlandsche Kerk zou doen herleven, zag de memorieschrijver hierin,
dat door diens komst aan de Jansenisten een gevoelige slag zou worden
toegebracht. Daarom juist vreezen zij een apostolischen vicaris zoozeer,
zegt hij, omdat zij zich na zijn aanstelling verder van de Kerk
verwijderd zullen zien en hun volgelingen niet meer kunnen vleien
met de belofte, dat zij weldra met den H. Stoel in vrede zullen leven.
Om al deze redenen verlangen alle waarlijk ijverige priesters naar
een krachtig bestuur, terwijl integendeel de tragen alle verandering
verfoeien ').
') Arch. aarishisd. Utrecht, no. 172. Uit de papieren-van Nooy.
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Dit verlangen scheen, althans bij velen, voortdurend aan te groeien.
Omstreeks 18i5 schreef aartspriester HARTMAN van Utrecht een
memorie, voor de congregatie der propaganda bestemd.
Volgens hem waren de gevoelens aangaande de hoedanigheid van
een nieuw kerkelijk bestuur verdeeld. Sommigen zien verlangend uit
naar een geregelde hierarchie, anderen oordeelen, dat daarvoor de
tijd nog niet is gekomen. Hierin echter zijn het allen, zonder
eenige uitzondering, eens, dat zij een ander, een nieuw en krachtig
kerkelijk gezag begeeren.
»Een gezag, zegt HARTMAN , dat niet voor elke moeilijkheid terug
deinst. Vele hoogst belangrijke werken zijn er in de missie te ver
richten. Niets echter zal er tot stand komen, tenzij hij, die aan het
hoofd der missie staat, zijn plannen zonder vreeze beraamt, het
beraamde met beleidvolle kracht beveelt en op de uitvoering van het
bevolene aandringt met standvastigheid. Zulk een ferm en krachtig
bestuur evenwel, dat vertrouwen inboezemt en een hachelijke taak durft
ondernemen, ontbreekt, volgens de algemeene overtuiging, hier te
lande". Het kerkelijk gezag is angstig, onzeker en weifelend. Dat
hieruit de grootste ongerieven voortvloeien, spreekt van zelf.
Daarbij komt nog, dat de volmacht van den vice-superior niet
alleen gedelegeerd is, maar tevens veel te gering; zoodat hij bijna
niets eigenmachtig en zonder uitdrukkelijk verlof der propaganda kan
beslissen. Daartegenover staat, dat de te Rome gevestigde generaals
en procuratoren der verschillende Nederlandsche religieuzen een
machtigen invloed bij de congregatie oefenen, zoodat ook daardoor
het gezag der vice-superioren wordt verzwakt.
Met het oog op deze toestanden wenschten velen de aanstelling
van twee apostolische vicarissen: Mgr. VAN WIJKKRSI.OOTH en nog
een anderen. Daarentegen was HARTMAN van meening, dat men de
missie niet moest verdeelen. Zeer goed zoude men het anders kunnen
regelen, zeide hij, zonder uitdaging der protestanten, die ongetwijfeld
over de aanstelling van twee apostolische vicarissen zouden verbitterd
worden. Voor het overige oordeelde hij het zeer onpassend, de seminariën '), die nauwelijks vereenigd waren, wederom te scheiden.
Gelijk liter zal worden gezegd, was kort tevoren het seminarie 's-Heerenberg bij dat van Warmond gevoegd.
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Wat staat ons dan te doen, zal men vragen. Het bestaande ker
kelijk bestuur versterken, zegt HARTMAN. En wanneer men vraagt,
hoe dit te doen, dan antwoordt hij aldus: »Hij die aan het hoofd der
missie staat, dient superior en niet enkel vice-superior te zijn: want
vooreerst zullen dan alle ondergeschikten begrijpen, dat hij als ordi
narius de missie bestuurt; en vervolgens hij zelf de overtuiging
koesteren, dat hij in den vollen zin des woords herder is der hem
toevertrouwde kudde. Wel zou men de opwerping kunnen maken,
dat de missie te uitgestrekt is voor één superior. Maar ik antwoord,
dat de trein, die bijna overal begint te loopen, hem in enkele uren
naar het einde der missie brengt. En wanneer men nu vroeg, wie
voor zulk een ambt geschikt zou wezen, dan zou ik geen bekwamer
persoon kunnen aanwijzen, dun Mgr. FKRRIERI, den tegenwoordigen
vice-superior.
Gaat men tot die benoeming over, dan zal de zedelijke en weten
schappelijke opvoeding der geestelijkheid bloeien. Het archief van
administratie zal men niet behoeven te verdeelen, omdat het bestuur
één zal blijven; en ten slotte zal het thans bestaande seminarie vol
doende zijn, om veel andere voordeelen niet eens te noemen ').
Men ziet het, aan het herstel eener volledige hierarchie durfde
men niet denken. Het bestaande verbeteren door een vicarius of een
eigenlijken superior aan te stellen, was het eenige, waarop men met
eenige hoop van slagen het oog had gevestigd. Eerst na de oprich
ting der vaak gemelde comité's, toen het placet voor goed scheen
geweerd, Mgr. ZWIJSKN tot zaakgelastigde van den H. Stoel bij het
Nederlanclsche hof en tot vice-superior der Hollandsche missie was
aangesteld, toen VAN SON minister van den R. K. eeredienst was,
begonnen de aanzienlijke leeken aan een naaste voorbereiding te
denken.
Veel gemakkelijker was het echter plannen tot die voorbereiding
te beramen, dan ze ten uitvoer te leggen. Was het voor de leiders
reeds moeilijk, de notabelen tot samenwerking te brengen, nog hache lijker scheen het, aan het werk een goeden uitslag te beloven. Toren
hoog rezen de beletselen van alle zijden. Nauwelijks kunnen wij, die
reeds vijftig jaren de weldaden van het herstel der hierarchie ruim') Arrh. Aartsbiod. Utrecht, no. 172, memorie van Hartman.
II.
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schoots genieten, ons voorstellen, wat al opvverpingen destijds werden
gemaakt. Men noemde de pogingen ontijdig, Nederland voor het her
stel »niet rijp" en apostolische vicarissen voor de missie voldoende.
Nog steeds was Rome voor den «deesem van 't Jansenisme" bevreesd,
en bijgevolg werkte de vice-superior het herstel eener volledige orga
nisatie tegen; volgens de Brabantsche en Limburgsche vicarissen zoude
men het best doen »met twee vicariatus apostolici op te richten". Andere
invloedrijke wereldgeestelijken hadden menige reden, die de kerke
lijke organisatie «misschien op dit oogenblik onraadzaam" maakten.
Ook de regulieren oordeelden »beter één vogel in de hand, dan tien
in de lucht''; men wist wat men had, maar niet wat men krijgen zou.
Enkele deftige leeken toonden zich mede af keerig. Zelfs meende men te
weten, dat THORBECKE »op grond van ontijdigheid" de organisatie bestreed.
Al deze redenen tegen de hierarchie heeft de uitkomst als onge
grond, alle bezwaren, door wie ook ingebracht, als niet ernstig bestem
peld. Des te minder kan het iemand grieven, wanneer in dit hoofd
stuk zoowel de stemming tegen als vóór het herstel, op grond der
gelijktijdige berichten, met eerlijken eenvoud verhaald wordt.
»Zonder eenige medewerking van onzen apostolischen vicaris en,
naar het schijnt, ook zonder tusschenkomst der andere ordinarissen
werd te Rome en in Den Haag over het herstel der kerkelijke hier
archie onderhandeld. Ontwijfelbaar zeker is het echter, dat verschillende
leeken in Holland deze zaak ter harte hebben genomen" ')• Aldus de
acten van het vicariaat van Breda. Met zijn gewone ronde eerlijkheid
komt ons J. B. VAN SON die verklaring bevestigen.
»Het is een feit, zoo teekent hij aan, dat al die stappen zonder
eenige medewerking of inmenging der geestelijkheid — buiten haar
om plaats hadden, ja dat het eerste adres buiten hare weet plaats
gehad heeft 2). De leeken gingen uit van de veronderstelling, dat de
geestelijkheid het behoud van den status quo verlangde: zij mis
trouwden haar, terecht of ten onrechte, en hielden hunne verrich
tingen onder dit opzicht, althans in den aanvang, voor haar verborgen.
Op de adressen dan ook van 4847 en 1849 komt geen enkel geestelijke
voor; geen geestelijke zat in het comité of werd geraadpleegd of tot
1) Acid Vic. Apost. Brul. ab an. 1846. fol. 249 vv.
2) Zonder Mgr. Van Wijkerslooth uit.
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medewerking aangezocht. De H. Stoel weerstond aanvankelijk aan de
inwilliging van het verzoek, en de nuntiatuur werkte de démarches
tegen. Zóó zeer greep de beweging buiten allen invloed der geeste
lijkheid plaats. Ik waarborg de echtheid dezer feiten" ').
Door deze ontstentenis van krachtiger steun lieten de leeken den
moed niet zinken. Met ontroering leest men in de nagelaten papieren
van J. B. VAN SON, »dat in het najaar van 1847 aan Z. H. den Paus
door een aantal notabele leeken uit Holland, Gelderland, Overijsel ei.
Noord-Brabant is aangeboden een adres, ten einde de bisschoppelijke
hierarchie in Nederland hersteld te zien" 2).
Een comité, waartoe Mr. A. V\. I. I. BARON* VAN HUGENPOTH TOT
AERDT, minister van staat 3n lid der Eerste Kamer, de latere minister

Mr. H. VAN SONSBEF.K en de bekende CH. VAN DKR HORST behoorden,
leidde de beweging.

Den laatste noemde men met Mgr. VAN WIJ-

KERSLOOTH als de eerste bewerkers.

De beknopte inhoud van het

adres, dat door bijna honderd der voornaamste katholieken onder
teekend werd, kwam op het volgende neer.
Omstreeks drie eeuwen lang is Nederland van bisschoppen beroofd.
Ondankbaar zou het zijn, de uitstekende verdiensten der pauselijke
vice-superioren niet te erkennen.

Hun onvermoeide ijver toch heeft

de dreigende scheuring in de Nederlandsche kerk bedwongen.
Evenwel is thans de groote meerderheid der katholieken innig
overtuigd, dat de tijd, om den staat van missie te doen ophouden,
gekomen is. Het meest echter zal de H. Stoel zelf dit wel verlangen!
Beletselen daartegen bestaan in Nederland niet.

Want de grondwet

verhindert geenszins de organisatie; de welwillendheid des Konings
en de rechtvaardigheid der regeering zijn ons een waarborg; de gees
telijkheid is innig aan de Kerk van Rome verknocht.

Daarenboven

zal de Jansenistische scheuring door het herstel der hierarchie tot
kwijning worden gedoemd.

In het belang van den godsdienst, voor

de glorie van de kerk van Christus en het heil der zielen vragen de
onderteekenaars ten slotte ootmoedig de oprichting van bisschoppelijke
zetels 3).

') Arch. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son. Ecclesiastica.
2> Arch- hi8d- '« Bosch. Papieren Van Son. Aanteekeningen.
•'i Zie het adres met de onderteekeningen in Bijlnge IV.
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Dit verzoekschrift kwam ia het najaar van 4847 bij den tijdel ij ken
vice-superior Mgr. J. ZWIJSEN te Tilburg aan. Ten einde »hun adres
zoo dringend mogelijk te steunen" schreven de bewerkers daarvan
aan A. W. BARON VAN BRIENEN VAN DE GROOTE LINDT, die zich des
tijds te Rome bevond.

Zeker was men echter bij VAN BRIENEN niet

aan een goed adres. Laat staan van te ijveren voor het herstel, heeft
hij het ten stelligste ontraden. Nog in 1853 schreef hij een brief naar
Rome, waarin hij zich volstrekt niet gunstig voor de oprichting des
bisdommen uitliet').
In Februari 1848 werd VAN BRIENEN bij den H. Vader ter audientie
toegelaten en berichtte den 17. Maart daarna aan VAN SON, dat hij
niets van het verzoekschrift der katholieken had vernomen, dat hij er
niets voor, maar ook niets tegen had gezegd. Later, zoo meende hij,
zal de nuntius wel gelast worden er over te rapporteeren.
laatsten Maart had men nog niets uit Rome gehoord

Den

2).

Kort tevoren maakte Mgr. VAN WIJKERSLOOTH den vicaris van
Breda

met

Curium

3)

het verzoekschrift der notabelen bekend.

Mgr. van

denkt, zoo meldt de laatste aan Mgr. DEN DUBBELDEN,

»dat wij daarover zullen worden geraadpleegd van Rome. Curium wil
niets minder dan het herstel van alle oude bisdommen4). Ik heb
Z. D. H. geantwoord, dat ons dunkt nu de tijd niet te zijn om dat
te verzoeken en dat volgens ons inzien men best zoude doen met
twee vicariatus apostolici op te richten. Mocht Rome ons consulteeren,
zullen wij dienen elkander te spreken, om te ovei leggen, wat best
moet geantwoord worden. Curium denkt, dat de petitie der notabelen
te Rome in aanmerking wordt genomen. Ik heb nog niets stelligs
vernomen." 5)
Deerlijk had Mgr. VAN WIJKERSLOOTH zich vergist, daar men
hoogstwaarschijnlijk te Rome niets had ontvangen. Naar een uiting
van Mgr. BELGRADO te oordeelen, had Mgr. ZWIJSEN de opzending
van het adres aan het oordeel van den toekomstigen internuntius
overgelaten.
')
*)
3)
4)
5)

Papieren Cramer. Lurasco uit Rome aan Dr. Cramer, 31 Mei 1853.
Arch. bisdom 's Bosch. Papieren van Son, Corresp. Wilmer en anderen.
Mgr. van Wijkerslooth.
D. w. z. de organisatie van Philips II.
Arch. bisdom 's Bosch. Ingekomen brieven, 1831—1851.
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Deze,

Mgr. CAROLUS GRAAK

Nederland aan.

BELGRADO ,

kwam einde Juni in

Dat ook hij geen nieuws omtrent het adres der

der notabelen meebracht, kan men opmaken uit hetgeen J. C. WILLEMSE, referendaris bij het departement van eeredienst schreef aan
VAN SON : »De baron VAN HUGENPOTH, dien ik de vorige week sprak,

zeide mij, dat hij het plan had, om met andere notabelen (onder
teekenaren der petitie naar Rome) aan Mgr. BELGRADO te gaan
beduiden, dat men in het niet ontvangen van antwoord op die petitie
niet kon noch zou berusten, dat men het missie-zijn moei was" 1).
Bij dit schrijven teekent VAN SON aan, dat VAN HUGENPOTH «Koning
WILLEM

II en de nuntiatuur te 's Hage met aanzoeken tot weder-

invoeiing der bisschoppelijke hierarchie bestormd heeft".
hoorde men echter niets.

Uit Rome

Daar toch had men verschillende moeilijkheden tegen het herstel
der hierarchie.

Vooreerst zou de keuze der bisschoppen, die vroeger

zooveel weerstand bij de regeering had gevonden, wederom aan de
orde komen. Zou men ook niet opnieuw de agreatie der kanunniken
vragen?

In Duitschland had men, nog niet lang geleden, dezelfde

tegenwerking aangaande de kanunniken ondervonden.

Een derde

opwerping tegen het herstel der hierarchie, zoo schreef men uit
Rome, maakte de propaganda, omdat ze het gezag over de Hollandsche
missie ging verliezen. Ten slotte vreesde men, dat er vaak oneenigheid tusschen de bisschoppen en de meestal vijandig gestemde regeering
zou rijzen. — Men moet in Nederland echter volhouden en spoed
maken, voegde Mgr. J. P. O. LUGUET, bisschop van Hesebon i. p. i.,
die gemelde berrichten zond, hierbij; want te Home heeft men voor
stelregel: Cunctando vicit 2 ).
Daarom dringen dan ook de notabelen opnieuw aan, en brengen
den 17. Juli 1849 het bovengenoemd adres, vergezeld van een korter
bijschrift, voor de tweede maal naar de internuntiatuur. »l)e ondergeteekenden, zoo luidt de aanhef, instemmend met de beweegredenen
en gevolgtrekkingen verder uitgewerkt in het nevensgaand verzoek
schrift, dat voor twee jaar door een groot aantal Nederlandsche
katholieken aan Uwe Heiligheid is aangeboden, nemen de eerbiedige
') Arch. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son. Corresp. Wilmer en anderen.
2) Arch. aartsbisd. Utrecht no. 173.
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vrijheid, ootmoedig aan te dringen op de vervulling der wenschen
daarin uitgedrukt". Met te grooter vertrouwen gaan zij daartoe over,
wijl thans de nieuwe grondwet en de verklaringen der regeering
volledige vrijheid van godsdienst waarborgen <).
Den 19. Juli, dus twee dagen na de overreiking, kwam graaf
DUCHASTEL, een der onderteekenaren bij Mgr. BELGRADO. Terstond

begon deze over het adres en droeg hem op, om aan zijn vrienden
te zeggen, dat het verzoekschrift nietig was en blijven zou.

»Het is

dood, voegt DUCHASTF.L er bij, maar Mgr. BELGRADO vraagt u allen
er weinig over te spreken en de zaak in den doofpot te stoppen. De
paters Redemptoristen hebben hun pleit gewonnen" 2).
Behalve den invloed der Redemptoristen waren verschillende oor
zaken in het spel. Vooreerst schijnt het zeker, dat men hier vreesde
voor al te groote leekenbemoeiing.

De hooge geestelijkheid »keurde

deze beweging, die tot een adres leidde, volstrekt niet goed en hield
haar in overeenstemming met den internuntius BELGRADO in Den Haag
tegen" 3). Ten andere vonden de apostolische vicarissen in het Zuiden
hun toestand vrij gunstig, en wenschten dat ook de missie voorloopig
aldus zou worden ingericht.

»Twee apostolische vicariaten in het

Noorden", oordeelde VAN HOOYDONK voorloopig voldoende.
zelfde gevoelen was men nog destijds te Rome.

Van het

Reeds in den zomer

van 1848 bestond het plan, Mgr. BELGRADO tot de bisschoppelijke
waardigheid te verheffen.

Waarom?

Om hem in zijn hoedanigheid

van vice-superior tegenover de reeds fungeerende en voooral tegen
over de toekomstige vicarissen in de Hollandsche missie »meer luister
bij te zetten'.

Aldus hoorde baron VAN BRIENEN uit den mond van

Pius IX zelf, die zeide, dat hij daartoe reeds besloten had. Met vrij
moedigheid bestreed VAN BRIENEN dat besluit, in de veronderstelling,
dat de verheffing van BELGRADO in Holland een minder gunstigen
indruk zou maken en tevens het aanzoek der notabelen zou verijdelen4).
Op de vorming van het plan, om in de missie, voorloopig althans,
twee vicariaten op te riphten, had het vurig verlangen der aarts') Pajrieren Cramer. Zie het stuk in Bijlage V.
2) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 19 Juli 1849.
3) P. J. Blok in Onze Eeuw. 1903, III Jg bl. 500.
4) Areh. bisd. 's Bosch.
Papieren van SJD . Corresp. Wilmer en anderen
17 Maart 1848.
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priesters, om uit hun hachelijken staat verlost te worden, zeer grooten
invloed. Reeds tegelijk met de notabelen wilden zij een adres neer
leggen voor den pauselijken troon. Zij aarzelden echter, omdat destijds,
naar hun meening, de hinderpalen, die de verbetering van hun lot
ol de invoering der hierarchie konden belemmeren, niet voldoende
uit den weg waren geruimd. )
In Mei 1848 was die toestand veranderd.

Een ander den katho

lieken gunstiger ministerie was opgetreden.

Het ontwerp voor de

herziening der grondwet was reeds bekend geworden en beloofde
vrije betrekking met den Paus en vrije benoeming tot de kerkelijke
waardigheden.

Deze laatste vrijheden vooral, die nog kort te voren

bedreigd, thans voor altijd veilig waren, deden bij de aartspriesters
het besluit tot rijpheid komen, om te Rome aan te dringen op een
verbetering van den toestand der missie, en in zonderheid op het
herstel der hierarchie ').
Het eerst waren de aartspriesters bedacht op »het afvaardigen
van één, liefst twee mannen tot dat doel".
deze

de gewenschte verandering gaan

Te Rome zelf zouden

bepleiten.

Den 17.

April

schreef de aartspriester VAN DER HAAGEN aan president VAN VREE,
dat professor KINTS zoo spoedig mogelijk naar Tilburg zou ver
trekken, »ten einde met Mgr. van Gerra te handelen." »Ik heb,
zoo voegt hij erbij, Z. D. H. de waarschijnlijke komst van prolessor
KINTS en het doel van die zending reeds medegedeeld en vertrouwelijk

den aartspriester van Utrecht geschreven" 2). Of er van de onder
handeling met Mgr. van Gerra te Tilburg iets gekomen is, blijkt
niet voldoende. Het plan der Roomsche reis liet men varen. Heeft
Mgr. ZWIJSEN, die destijds vice-superior was, het ontraden?
Een adres tot Z. H. te richten ontraadde hij niet, maar scheen
»daarop amen te zeggen" schreef referendaris WILLEMSE aan VAN
SON 3). Weldra was het verzoekschrift gereed en reeds den 23. Mei

1848 door de aartspriesters en dekens der Hollandsche missie onder
teekend.

') Atch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie.
2)
3)

Arrh. van het bisdom Haarlem. Hierarchie.
Arrh. van het bisdom '« Bosrh. Papieren

en anderen.

van Son, Corresp. Wilmer
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Het zeer belangrijke stuk wijst op den treurigen staat, waarin
bijzonder de oude Utrechtsche kerk ligt gedompeld, en wel sedert
drie eeuwen, terwijl toch reeds lang èn het aantal katholieken èn de
kerkelijke inrichting een bisschop waardig zijn. Met edele fierheid
wordt er melding gemaakt van 535000 geloovigen, 460 kerken, een
groot seminarie met zes professoren en meer dan 100 theologanten,
twee kleine seminariën, die samen 30 professoren en 250 leerlingen
tellen. Daarbij komt het algemeen verlangen naar een geregeld be
stuur, dat vooral sedert het jaar 4841, toen er over het concordaat
werd onderhandeld, steeds in vurigheid toenam. Getuige is het adres
der notabelen. Thans echter zijn de redenen, een verzoekschrift aan
te bieden, nog dringender en talrijker, omdat de nieuwe grondwet en
de regeering ons een waarborg \-an vrijheid zijn. Maar juist deze
vrijheid maakt bisschoppen noodzakelijk, die als het middelpunt van
eenheid allen om zich verzamelen en aan zich verbinden. De vicesuperioren, hoe uitstekend ze ook zijn, treden als vreemdelingen onder
ons op, onbekend met taal, toestand, zeden en gewoonten. Om al die
redenen verzoekt men dringend het herstel der hierarchie ').
Gericht aan Zijne Heiligheid zelve, werd het adres opgezonden
aan den prefect der propaganda en ging vergezeld van een uitvoerig
schrijven aan denzelfden kardinaal FKANSONI gericht. Na den inhoud
van het adres te hebben vermeld, smeeken de aartspriesters den kar
dinaal dit krachtig bij den H. Vader te steunen. 2).
Wel had men dien steun te Rome noodig. Want de tegenwerking
was er, volgens een schrijven van Mgr. VAN BOMMEL, zeer machtig.
Zelfs Mgr. FERRIERI behoorde tot hen, die het herstel tegenwerkten.
Kon ik den H. Vader spreken, aldus Mgr. VAN BOMMEL, ik zou Hem
zeggen: Verleng het status quo en hot interim van Mgr. ZWIJSEN ;
onderzoek en studeer de adressen der aartspriesters; dezen toch zijn
ter plaatse en kennen den toestand van nabij.
Maar men zegt te Rome, dat die adressen alleen een «manoeuvre"
zijn van Mgr. van Curium, die naar de eerste plaats ambitionneert.
Dit is, zegt Mgr. VAN BOMMEL, lasteren, hetgeen zij niet kennen. Een
*) Een copie van het adres bevindt zich in het Arch. van het bisdom
Haarlem. Hierarchie. Zie Bijlage VI.
2) Arch. bisdom Haarlem. Zie Bijlage VII.
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lange reeks van jaren kent hij Curium zeer intiem en weet, dat dit
volstrekt onwaar is. Curium echter is goed onderricht, een practisch
mensch, die de missie reeds 40 jaren gediend heeft, en zeer goed
weet, dat de vereeniging van het vice-superioraat en de hoedanigheid
van diplomaat in één persoon van dag tot dag gevaarlijker wordt,
dat de omstandigheden voor het herstel der hierarchie in Holland
even gunstig zijn als in Amerika en Engeland. Immers vraagt men
aan de protestanten in Holland geen geldelijke offers, dan zullen ze
ons laten begaan ').
Niettegenstaande echter de tegenwerking tegen de geregelde hier
archie vrij machtig was, mochten toch de aartspriesters in het uit
lokken van een antwoord beter slagen dan de notabelen. Want reeds
den 10. Juli meldt kardinaal FRANSONI, dat hij volgaarne het verzoek
schrift den H. Vader heeft aangeboden en tevens aanbevolen: »Z. H."
gaat hij voort, «heeft het welwillend aanvaard, zal het in overweging
nemen en naar zijn wijsheid, zooals het hem in den Heer nuttig toe
schijnt, beslissen, en wellicht de zaak door zijn internuntius laten
behandelen en regelen" 2).
Met vreugde berichten de aartspriesters deze goede tijding aan
BELGRADO, hem nederig vragend, dat hij hun pogen moge steunen.

De nuntius belooft den 2. Sept. de zaak met toewijding te zullen
behandelen, zoodra
worden zal 3).

hem eenige opdracht van den H. Stoel ge

Met teleurstellingen is onze levensweg bezaaid.
Wel wilde men te Rome in het treurige lot der aartspriesters
verandering brengen; maar de hierarchie herstellen hield men voorloopig voor onuitvoerbaar.

Wat een ontgoocheling bereidde het den

aartspriester van Holland en Zeeland, E. S. VAN DER HAAGEN, toen
hij den 25. Juni 1841) van den internuntius de volgende twee'punten
ter beantwoording ontving:
1°. Gesteld dat men, in afwachting van het herstel der hierarchie
volgens de canonieke wetten, er nu voorloopig aan dacht, in de

) At ch. aartsbisd. Utrecht, no. 1/4 Mgr, van Bommel aan Mgr. Luguet.
2)

Origineel in het archief van 't bisdom Haarlem. Hierarchie.
Deze stukken, het eerste in afschrift, het tweede in origineel zijn in het
archief van het bisdom Haarlem. Hierarchie.
3)
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Hollandsche missie één of meer apostolische vicariaten op te richten,
gelijk aan die in

het Zuiden, — zou het dan onder alle opzichten

wenschelijk zijn, zich te bepalen tot één vicariaat, dat zich uitstrekt,
zoover als de tegenwoordige missie ?

Indien er echter twee moesten

worden opgericht, hoe zou in dat geval de verdeeling en waar de
zetels der vicarissen zijn?

Op welke wijze zal men zonder nieuwe,

zware onkosten aan twee seminaries komen, minstens voor de eigen
lijke godgeleerdheid?

In het antwoord dient U er op te letten, dat

de vicariaten alleen vooiloopig zijn en later zonder veel verandering
in bisdommen moeten overgaan: derhalve moet de grondslag van het
vicariaat het bisdom kunnen dragen.
2n. Welke geestelijken der missie houdt U.H.E. in geweten het
meest geschikt om een vicariaat te besturen? Wil U er mij eenigen
noemen, die bekwaamheid in het bestuur met aanzien bij de geeste
lijkheid, de geloovigen en de regeering zoodanig vereenigen, dat ze
veilig te Rome kunnen worden voorgesteld ?

Ik wenschte er drie of

vier aangewezen te zien, omdat anders de keuze al te beperkt is ').
Meer dan drie weken smeekte de aartspriester licht af uit den
hooge, overwoog de gestelde vragen en antwoordde eerst den 9. Juli.
Hij treurt, dat men over de oprichting van vicariaten denkt. Het
bisschoppelijk bestuur was toch in het verzoekschrift gevraagd. De
overtuiging, dat die instelling allernuttigst, zoo niet noodzakelijk is,
wordt bij hem en zijne dekens met den dag stelliger, üe manke in
richting der missie zal door de eveneens onvolmaakte der vicariaten
vervangen worden.

Aan te raden is dit alleen dan, wanneer de op

richting van een bisdom onmogelijk blijkt en een vicariaat veel heil
belooft.

De onmogelijkheid zou alleen kunnen voortspruiten uit het

verzet der regeering, dat echter voor het oogeablik ondenkbaar is.
Een vicariaat zal, zijns eraehtens, meer kwaad dan goed veroorzaken.
Want het zal de bisschoppelijke inrichting tot in de verre toekomst
verdagen, omdat een zoo vaak herhaalde verandering van bestuur niet
wenschelijk schijnt. Men zal het gemis van bisschoppen niet meer aan
de protestanten kunnen wijten, wanneer men zelf een vicariaat opricht.
Het vurig verlangen, dat den H. Vader geopenbaard is en opnieuw
geopenbaard zal worden, wanneer Z. H. terugkeert naar de eeuwige
') Arrh. van het bis<lom Haarlem. Hierarchie.
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stad, zal bij geestelijkheid en volk verkoelen, omdat zij hun hoop op
het herstel der hierarchie verijdeld zullen zien.
zou de oprichting

Ten vierde eindelijk

van een Hollandsch vieaiiaat ook Noord Brabant

en Limburg in het streven naar eigen bisschoppen belemmeren.
Na dit vrijmoedig en scherpzinnig pleidooi, waarvan hier slechts
de beknopte inhoud is meegedeeld, komt de aartspriester tot de
beantwoording der vragen. Hij is voor één vicariaat, omdat de eenheid
van bestuur verkieslijk is en de onkosten eener dubbele inrichting
voorloop'g ondraaglijk zijn. Is echter de oprichting van één vicariaat
volstrekt onvoldoende, dan zou de eerste vicaris staan over de dis
tricten van Holland en Utrecht, behalve eenige gemeenten in Gel
derland, en zijn zetel hebben te Amsterdam; de tweede moest besturen
hetgeen van de missie nog overblijft en resideeren te Zwolle. Ten
slotte worden vier personen opgegeven, die de aartspriester voor
geschikt houdt, om een vicariaat te besturen ').
Den 22. Juli komt V A N P E R H A A G I I N nog eens bij den internun
tius op de onkosten terug en toont in bijzonderheden aan, dat na de
verdeeling der missie het vicariaat van Holland en Utrecht de lasten
van Warmond en Hageveld moeilijk zal kunnen dragen 2).
Natuurlijk werd ook bij anderen, bijzonder wat de personen aan
ging, informatie genomen. Juist in die dagen was dat werk in vollen
gang. DUCHASTEL had, zooals in vele andere zaken, ook hierin de
hand.

Den

19. J u l i d r o n g h i j e r i n e e n o n d e r h o u d m e t B E L G R A D O

zeer sterk op aan, dat deze toch zijn oog zou laten vallen op krach
tige personen. »Ik ken g en enkel geestelijke, zeide hij, die zóó veel
uitmuntende qualiteiten in zich vereenigt, als president VAN VREE,
die daarenboven liet volle vertrouwen van onze partij bezit." BEL
GRADO antwoordde,

»dat oen man als VAN VREE stellig tot hooge

ambten moest worden verheven, maar dat zijn aanwezigheid te War
mond volstrekt noodzakelijk was, omdat men op het oogenblik nie
mand had om hem te vervangen; hij moest president van het serni- \
narie blijven, maar zou tevens tot coadjutor van den apostolischen
vicaris worden benoemd'' 3).
')
Arch.
2)
3)

In de copie die hier gebruikt is worden de personen niet genoemd*
tan het bisdom Haatlem. Zie Bijlage VIII.
Archief biid. Haarlem. Zie Bijlag« IX.
Papieren Cramer. Dnchastol aan Cramer, 19 Juli 1849.
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Ook BELGRADO verlangde, zooals DUCHASTEL hem ried, krachtige
persoonlijkheden, die volledig op de hoogte
omstandigheden.

waren

van tijd en

De oude sleur moest eindelijk ophouden.

Mannen

van groote hoedanigheden, van verstand en geleerdheid wilde hij
verheffen. Een tijdlang meende hij dit alles in aartspriester HARTMAN
van Utrecht te vinden. VAN VREE was echter van een ander gevoelen
en schreef: »Daar zijn geschiktere personen voor die betrekking;
daar ontbreken aan N. (HARTMAN) hoedanigheden, welke, mijns oor
deels, in eenen vicarius apostolicus, vooral in den onzen, volslrekt
niet mogen ontbreken" 1).
Veel gunstiger dacht VAN VREE over W. II. A. VAN BEIJLEVELT,
pastoor te Maarsen. Ernstig verzocht hij, dezen onder de aandacht
van Mgr. BELGRADO te brengen.
»Voor jaren, zegt VAN VREE , is hij secretaris van den vicesuperior ad interim, VAN NOOY, geweest en heeft in die qualiteit
ondubbelzinnige blijken van geschiktheid tut het bestuur gegeven.
Toen was hij nog zeer jong. Menigvuldige gesprekken, met hem over
zaken van bestuur gehouden, hebben mij de overtuiging gegeven, dat
hij een helder oog heeft, personen goed weet te onderscheiden en
op het wezen der zaak let" 2).
Van al die benoemingen en de oprichting der vicariaten kwam
echter niets. Gelukkig heeft de Voorzienigheid een gedeeltelijke orga
nisatie, die het volledig herstel lang zou hebben vertraagd, halver
wege gestaakt. De boven vermelde redenen, door d. n aartspriester
VAN

DER

HAAGEN

tegen de oprichting der vicariaten ingebracht,

waren zwaarwichtig genoeg, om BELGRADO en al wie met hem stond,
te overtuigen. Dat LIGIITENVELT, toen minister van eeredienst, van
die inrichting der Hollandsche missie afzag, daarvoor zorgde Mgr.
VAN

WIJKERSLOOTH.

Alles lag reeds

in het departement zoover

gereed, dat aan de uitvoering enkel maar de onderteekening des
Konings ontbrak.

Zoodra Mgr. VAN WIJKERSLOOTH lucht hiervan

kreeg, begaf hij zich persoonlijk naar LIGIITENVELT en bracht hem
door zijn dringend aanhouden zóó ver, dat de zaak opnieuw in over1)
2)

Papieren Cramer. Van Vree aan Cramer, '29 Juli 1849.
Papieren Cramer. Van Vree aan Cramer. 29 Juli 1849.

205
weging genomen, of met andere woorden, onbepaald uitgesteld werd ').
Terwijl hier het verlangen naar een bisschoppelijk bestuur steeds
toenam, dreven de Italianen Pius IX in ballingschap. Den 24. November
1848 vluchtte de Paus naar Gaëta.

Onbeschrijfelijk was de indruk

door die tijding teweeggebracht. Ontelbaar waren de betuigingen van
liefde en verknochtheid, die uit de gansche wereld in dat ballingoord
samenstroomden, om den teerbeminden vader te troosten. De vertol
kingen dezer gevoelens zijn in één werk verzameld2).

Daar vindt

men ook het adres van onze apostolische vicarissen en den vice-superior
der Hollandsche zending, gedagteekend den 40. Januari 1849, waarop
PILS IX antwoordde den 20 Februari van dat jaar 3).

Bijzonder trekt hier onze aandacht het adres van het reeds zoo
vaak vermelde comité.

Het is, zoo wij ons niet bedriegen, de eenige

stem, die ten onzent uit den wijden leekenkring bij deze gelegenheid
opging en aller gevoelens vertolkte.
Den 23. December 1848 vergaderde het comité ten huize van
Dr. VAN BREE te Leiden en betreurde het, dat de katholieke associatie
nog niet was gegrondvest; omdat zij zich dan als tolk der katholieken
van Nederland tot den H. Vader had kunnen wenden, om blijk te
geven van hunne liefde en trouwe gehechtheid bij de slagen, waardoor
in die dagen het middelpunt der Kerk werd getroll'en.
In een volgende vergadering zou men bespreken, hoe het comité
aan het denkbeeld van zulke demonstratie gevolg zou kunnen geven;
en ten dien einde droeg men den secretaris op tegen de eerstvolgende
bijeenkomst een ontwerp-adres aan den H. Vader in gereedheid te
brengen.
Reeds zes dagen daarna, 29. December, had die vergadering plaats
in het logement De Zon te Leiden.

Met algemeene stemmen werd

het ontwerp adres van Dr. CRAMER goedgekeurd en

besloten, dat

alleen de president J. W. VAN ROMUNDE en de secretaris Dr. J. W.
CRAMER het zouden onderteekenen. Aan een commissie uit het comité

droeg men op, het adres ter hand te stellen aan Mgr. BELGRADO '').

') Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer. 15 April 1849.
2) Le monde catholique a Pie IX dans l'exil.
3) Le monde catholique, etc. I. p. 216.
4)

Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomsten van

en 29 December 1848.
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Dubbel merkwaardig is ons dit stuk wegens de daarin voorko
mende bede om het hei stel der hierarchie in het koninkrijk der
Nederlanden. Na een kinderlijk deelnemen te hebben betuigd, na te
hebben herdacht, hoeveel de katholieken van Nederland aan den H.
Stoel verschuldigd zijn, gaat het adres aldus voort: «Doordrongen
van dankbaarheid voor deze weldaden, hopen zij daaiin bevestigd
te worden door het aangenaam vooruitzicht eener nieuwe gunst,
koesteren zij de hoop, onder uw roemrijk pontificaat bevrijd te wor
den uit den exceptioneelen staat, waarin een harde noodzakelijkheid
hen heeft gesteld, in welks bezit iedere natie, die haar godsdienst
vrijelijk belijdt, zich verheugt" ').
Wel was het een blijde dag voor het comité, toen de breve van
antwoord den 30. Maart te Amsterdam aankwam.

De H. Vader

dankt het comité voor de uitdrukking harer kinderlijke gevoelens en
vraagt dringende gebeden voor zijn terugkeer naar Rome. Dat ge
deelte echter van het adres, waarin het herstel der hierarchie wordt
gevraagd, gaat Z. H. zonder antwoord voorbij. Het was dan ook waar
lijk de tijd niet, om aan dat herstel te kunnen denken 2j.
In de maand April 1850 keerde Pius IX na anderhalfjarige bal
lingschap in de eeuwige stad terug.
De katholieke wereld herademde en ook in Nederland was de
vreugde zeer groot. In datzelfde jaar begon hier de adresbeweging
der katholieken opnieuw. Geen geringer corps dan de katholieke
partij der Tweede Kamer beraamde in den herfst van 1830 het plan,
zich om het herstel der kerkelijke hierarchie naar Rome te wenden.
DUCHASTEL wist er van en schreef omstreeks 25 October een artikel

in de Univers inet de strekking om een les aan den minister te
geven, het publiek bezig te houden met de groote quaestie der bis
schoppen, om aan Rome te zeggen, dat men hier niet onbekend is
met de hinderpalen, die men stelt tegen onze billijke eischen, om
een kleine waarschuwing te geven aan de geestelijken, die zich tegen
het herstel verzetten. »Zeer actueel, zoo besluit DUCHASTEL, is dit

') In Le monde catholique etc. I, p. 197 komt het stuk voor onder den
titel: Lettre de la sociHi catholique d'Amsterdam.
2) Papieren Cramer. Lib. rat. VI, 30, waar ook als bijlage de breve in
origineel.
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artikel vooral daarom, wijl het geheel overeenkomt met de onder
neming van STORM, BORIIET, DOMMER en vAn NISPEN 'J.
Werkelijk waren het deze vier en vooral de laatste, die het eerst
de zaak op touw hadden gezet en ook verder behartigden. Den 24.
December was het adres gesteld vermoedelijk door VAN NISPEN.

Hij

toch zond het aan Mgr. DEN DUBBELDEN en noemde hem de leden, die
geteekend hadden of nog van plan waren het te doen.
Hij was het, die, volgens DÜCHASTEL , einde Januari twee dagen
in den Haag vertoefde, om met Mgr. BELGRADO daarover te spreken.
Aanvankelijk kon VAN NISPEN van de vijftien katholieke kamerleden
maar elf onderteekenaars noemen: Mr. E. J. H. BORRET , Mr. W. DE
LIMPENS , Jhr. G. E. G. C. K. DOMMER VAN POLDERSVEI.DT , Mr. P. L.
DE LOM DE BERG , Mr. J. L. A. LUYBEN , Mr. J. F. VAN DER HEYDE,

Mr. J. B. J. HENGST, Mr. J. B. BOTS, Mr. L. D. STORM, Mr. K. A.
MEEUSSEN en Jhr. J. A. C. A. VAN NISPEN VAN SEVENAER . 2 ) Den 31

Januari schrijft DUCHASTEL dat er twaalf hebben geteekend, maar de
rest er niets van wil hooren.3) Wie de twaalfde was, is moeilijk te
gissen. Vermoedelijk niet Mr. J. A. MUTSAERS, die destijds minister
van B. K. eeredienst was. Wij blijven aldus in het onzekere, wieder
overige drie J. J. A. WYLICK, Dr. J. H. H. DE POORTER of Mr. F. J.
JESPERS, de twaalfde onderteekenaar geweest is.

In het begir. van Februari, naar het schijnt, zond BELGRADO het
adres naar Bome.

Geheel in overeenstemming met de hoedanigheid

der adressanten, beoogde het, den H. Vader bekend te maken met
de gezindheid der regeering, drukte het er op, dat elk kerkgenoot
schap werd vrijgelaten, alle organisatie van de Kerk zelve moest uit
gaan. Letterlijk vertaalde men derhalve uit de Memorie van beant
woording van 30 November 1850: «wanneer er soms hinderpalen
mochten bestaan, die de organisatie van de Boomsch-Katholieke Kerk
hier te lande belemmeren, de oorzaak daarvan niet bij de regeering
kan gezocht worden, nadat van staatswege bij de in 1842 aan de
synode der Nederlandsche hervormde kerk gedane mededeeling. uit
drukkelijk het beginsel is erkend geworden: dat alle veranderingen

') Papieren Cramer. Duchastel aan Oramer, 25 October 1850.
2) Archief bisdom 's Fosch. Hierarchie.
3) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 31 Januari 1851.

m
in de bestaande kerkorde voortaan alleen van de Kerk kunnen uit
gaan, en dat, ingeval haar belang het vordert, zij daartoe kan be
sluiten buiten eenigen invloed van de Hooge Regeering, die alleen zal
hebben toe te zien, dat daarbij niets worde toegelaten strijdig met
de grondwet of met de rust en veiligheid van den staat.
»Dit, ook bij de jongste grondwetsherziening bevestigde, beginsel
vindt zijn toepassing op alle kerkgenootschappen, en daarop grondt
zich insgelijks de meermalen door het tegenwoordig gouvernement
verklaarde wenschelijkheid, dat de kerkgenootschappen, door uit eigen
boezem voortvloeiende herziening der bestaande reglementen, meerder
zelfstandigheid erlangen, teneinde de bemoeienissen van den staat, in
betrekking tot de kerkgenootschappen, beperkt zouden kunnen blijven
bij de op het stuk der godsdienst door de grondwet voorgeschreven
bepalingen.
»Men durft vertrouwen, dat, na de overweging van dit een en
ander, de overtuiging niet zal achterblijven, dat het geenszins in de
bedoeling der regeering ligt, de vrijheid der roomsch-katholieke Kerk,
betreffende haar organisatie, in eenig opzicht te belemmeren; maar
integendeel, dat het met de inzichten van het gouvernement strookt,
dat die Kerk, even als ieder ander kerkgenootschap hier te landej
hare aangelegenheden op het kerkelijk terrein zeloe regelt; altijd met
dien verstande, dat aan den staat het grondwettig recht verblijft, om
op zijn gebied te zorgen en toe te zien, dat de openbare orde en rust
door de daar te stellen kerkelijke organisatiën niet worden gestoord,
en onverminderd de verplichte gehoorzaamheid aan de wetten van
van den staat."
Hierop, zoo luidt verder in hoofdzaak het adres, is de minister
van R. K. eeredi°nst teruggekomen den 12. December 18jO. Hij heeft
het bevestigd en er op gewezen, dat de regeering meermalen alle
bezwaar tegen de organisatie heeft ontkend.

De minister heeft ver

klaard, dat de regeering met te spreken over het onderhouden der
grondwet en de wetten van den staat, heeft gesproken »sans arrièrepensée"; dat zij in de eenvoudigheid des harten heeft gesproken en
niet de bedoeling heeft som met de ééne hand terug te nemen,
hetgeen zij met de andere geacht kan worden te geven.
»Dat allé kerkgenootschappen, en zoo ook het Roomsche kerk
genootschap in het bijzonder, hunne Kerk hier te lande naar eigen

goedvinden, volgens ieders eigenaardigheden, regelen, zal de regeering
met genoegen zien. Zij zal niet alleen niet belemmeren, maar zooveel
noodig daarin behulpzaam zijn; maar zij zal zich tevens voorbehouden
om streng en scherp toe te zien, niet met opzicht tot één kerkge
nootschap, maar met opzicht tot alle kerkgenootschappen, dat de
orde en rust steeds bewaard blijven, en dat de wetten van den staat
getrouw worden nageleefd en geëerbiedigd."
Na deze stellige verklaringen, zoo besluiten de katholieke Kamer
leden, is alle belemmering, die vroeger zoo langen tijd het herstel
der hierarchie verhinderde, weggenomen.
H.

Zij smeeken bijgevolg den

Vader tot de organisatie over te gaan en drukken de hoop uit,

dat de Nederlandsche kerk weldra de inrichting moge ontvangen, die
de Goddelijke Stichter haar heeft geschonken 1).
Al langer hoe duidelijker werd het, dat de apostolische vicarissen
van Brabant en Limburg zich op den duur aan de heerschende
strooming niet konden onttrekken. De notabelen, de aartspriesters,
het comité en de Kamerleden hadden verzoekschriften gezonden. Ook
Mgr. Belgrado gaf in 't begin van 1851 den raad, zich opnieuw bij
adres naar Rome te wenden.

Want hij was overtuigd, zoo schreef

men, »dat onze kerkelijke toestand eene normale regeling gebiedend
vordert en die zaak zwaarder weegt, dan de begeerte van de congregatio de propaganda iide, om de schoonste parel 2 ) aan haar kroon
te behouden." 3)
Zeer waarschijnlijk is het, dat de vicarissen van Brabant en Limburg
sinds de komst van Mgr. Bei.gkado allengs meer overhelden tot een
geregeld kerkelijk bestuur.

Zeker was de benoeming van dien inter

nuntius een teleurstelling voor de katholieken der missie, die zich
hadden gevleid, dat de aanstelling van Mgr. Zwijsen een voorberei
ding zou zijn tot een definitief kerkelijk bestuur.

Die hoop zag men

door het optreden van een vreemden prelaat verijdeld.

Dit had, vol-

') Een copie van het adres berust in het Archief van het bisdom Haarlem.
Hierarchie. Vgl. Handelingen van de Regeering en de Staten-Generaal over de
grondwetsbepalingen nopens de godsdienst. Schiedam, 1853 I, bl. 55 v.v., 62 vv.
Zie Bijlage X.
2) De Hollandsche missie.
3) Archief van het bisdom 's Bosch.
Papieren Van Son, Corresp. Wilmer
en andreen.
II
14
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gens den schrijver van het Handboekje voor R.-K. eeredienst, ten
gevolge, dat niet alleen de notabelen, en de aartspriesters, maar ook
de vicarissen met aandrang de pogingen herhaalden, welke reeds
vroeger waren aangewend tot het verkrijgen eener geregelde organi
satie. Ofschoon we het niet waarschijnlijk vinden, dat de ondervonden
teleurstelling de eenige oorzaak was der nu elkander opvolgende
adressen, toch kunnen we begrijpen, dat het altijd aangroeiend ver
langen naar het herstel der hierarchie daarin een beweegreden vond
tot krachtiger en luider openbaring, dan wellicht anders zou zijn ge
schied.

Zeer verklaarbaar is het, dat daarom juist de aartspriesters

zooveel belang stelden in een gezamenlijk adres met de apostolische
vicarissen van Brabant en Limburg, i)
Wat men hierover ook denke, in Februari 1851 ondernamen de
aartspriesters E. S. VAN DER HAAGEN en J. HARTMAN een reis naar
Noord-Brabant en Limburg, ten einde de apostolische vicarissen van
\

Den Bosch, Breda en Roermond over te halen tot een gezamenlijk
adre?. Naar de belangstelling, die Mgr. ZWIJSEN in hun reis en wel
slagen toonde, te oordeelen, zou men geneigd zijn te gelooven, dat
dit alles geschiedde op zijn raad, of minstens met zijn medeweten.
Wat daarvan zij, zeker waren de twee aartspriesters door hun ambtgenooten »gecommitteerd", en kweten zich van hun taak tot aller
voldoening. Want alle apostolische vicarissen beloofden hunne mede
werking ter verkrijging der hierarchie. Bij Mgr. ZWIJSEN te Tilburg
vooral werd de redactie der petitie besproken. Deze stelde voor, pre
sident VAN VREE en professor VAN KINTS daarmee te belasten. De
aartspriester van Utrecht zag liever, dat alle professoren van War
mond in het werk zouden deelen.
ZWIJSEN op,

Daartegen echter merkte Mgr.

«dat dan de professoren van andere seminariën daarin

ook betrokken moesten worden", en besliste eindelijk, dat hij het
adres voor zijn rekening nam en daarover met pres. VAN VREE in
correspondentie zou treden.

Toen men daarop in overleg trad over

den inhoud van het adres, drong de aartspriester HARTMAN erop
aan, voor de missie drie bisdommen te vragen. »Ik heb gezegd, aldus
Mgr. ZWIJSEN, dat naar mijn inzien men in het adres moest aan
dringen op eene organisatie, met terzijdestelling van het concordaat
') Handboekje van li.-K. eeredienst. Legislntie, II, 208 v.
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van 1827, zonder in bijzonderheden te treden. Immers wanneer men
een volledig plan van organisatie wil opzenden, dan komt er verschil
van gevoelen en sommigen zullen weigeren het adres te ondertee
kenen." De aartspriesters berustten hierin; zij gaven echter wat later
het verlangen te kennen, vóór de onderteekening het ontwerp-adres
te mogen zien, «opdat niet soms in bijzaken iemands goede genegen
heid worde verzwakt en zij voor hunne committeerende collega's
beter zijn verantwoord."

Hierin evenwel stond Mgr. ZWIJSEN vast,

dat het adres niet in bijzonderheden mocht treden, dat anders Mgr.
DEN DUBBELDEN en hij hun onderteekening zouden weigeren.
Reeds den 11. Februari waren de aartspriesters te Utrecht terug.
Van dien dag dateert hun gezamenlijke belangrijke brief, waarin het
welslagen der reis in vele bijzonderheden «confidentieel" aan pres.
VAN VREE wordt gemeld. »Wij zijn heden," zoo luidt het, «behouden
hier aangekomen, hebben alle vicarissen Apostoliek van dit rijk be
zocht en hen in eene zeer goede stemming omtrent de bewuste zaak
aangetroffen. In de hoofdzaak zijn zij allen eensgezind en achten de
invoering eener hierarchie voor zich wenschelijk en voor ons nood
zakelijk, en hebben allen beloofd alle mogelijke medewerking.

Dit

neemt niet weg, dat wij verschillende beschouwingen en nogal uiteenloopende inzichten en beweringen hebben bespeurd.
»Mgr. van Gerra heeft de ontwerping van het adres op zich geno
men, waardoor de moeilijkheden wegvallen, die bij een groot getal
samenstellers meestal voorkomen. Z.H.W. zal reeds volgens afspraak
UEerw. deze taak aangeboden hebben. Niet twijfelende aan uwe be
reidvaardigheid, is het ons noodig voorgekomen, UEerw. de hoofd
punten op te geven, die wij bij onze reis bevonden hebben algemeen
gewild te zijn:
»l°.
nisatie.

Een eerbiedig maar dringend verzoek om Hiërarchieke orga

»2°.

Voor Noord-Brabant en Limburg niet minder dan drie bis

dommen,

en voor

de missie minstens twee, welk laatste bijzonder

wordt verlangd, zoodat een vicaris zeide, het adres anders niet te
kunnen teekenen.
»3°.

Het getal der verlangde bisdommen strijdt tegen het con

cordaat van 1827, en is daarom een krachtige beweegreden hetzelve
op te heffen, wat men overigens ook niet verlangt uitgevoerd te zien.

212
»4°.

Meent men in Noord-Brabant zoowel als in Limburg in het

adres vooralsnog niet te veel in bijzonderheden te moeten treden.
»5°.

Zal het adres in de vicariaten niet door de dekens, en dus

ook hier niet door dezen geteekend worden".
Dit noemen de aartspriesters de «hoofdzaken, die algemeen gewild
zijn'' en vragen ook thans om dezelfde redenen vóór de onderteekening het concept te mogen zien ').
Tegelijk met het schrijven der aartspriesters ontving president VAN
VREE er een van Mgr. ZWIJSEN en vond »tusschen beide een aan

merkelijk verschil." Volkomen was hij het met Mgr. ZWIJSEN eens,
dat de «hoofdpunten" door de aartspriesters vermeld, in het adres
niet mochten worden aangeroerd. »Men schreef mij wel niet, zegt de
president, »die hoofdpunten moeten in het adres; maar men schreef
ze mij toch tot inlichting voor het maken van het ontwerp". Na
eenige dagen te hebben overwogen, wat hem te doen stond, schreef
VAN

VREE aan den aartspriester van Holland, dat hun punten voor

het ontwerp niet strookten met die van Mgr. ZWIJSEN, en dat hij
daarom van de redactie afzag. De aartspriester veranderde thans van
gevoelen en schreef in te stemmen met de zienswijze van Mgr.
ZWIJSEN, en bevestigde dit mondeling eenige dagen daarna. Van

Utrecht vernam men echter niets, zoodat VAN VREE Mgr. ZWIJSEN
verzocht, het adres voor zijn rekening te willen nemen. »Niets ver
hindert,

voegde hij er echter bij, dat ik in dit geval U.D.H. behulp

zaam ben". Dit voorstel, den 3. Maart door Mgr. ZWIJSEN goedgekeurd
meldde de president kort daarna aan de aartspriesters van Holland
en Utrecht 2). Aldus aanvaardde Mgr. ZWIJSEN de verantwoordelijk
heid van het adres, dat echter door president VAN VREE werd gesteld.
Nu er zoo lang was gedraald, eischte de zaak eenigen spoed. »Ik
word van verschillende zijden aangespoord," schrijft Mgr. ZWIJSEN
den 12. Maart aan president VAN VREE, »om de redactie te bespoe
digen, waarom ik

U.Z.E.

verzoek mij in den loop dezer week uw

plan te zenden. Het adres behoort kort te wezen; lange stukken wor
den gewoonlijk ter zijde gelegd, om ze a tête reposée te overwegen' 3).
') Arrh. van het bisdom Haarlem. Hierarchie.
2) Archief van het bisdom Haarlem. Hierarchie. Brieven van 12 en '28 Febru
ari, van 6, 7, 8 en ? Maart.
'A) Arrh. van het bisdom Haarlem. Hierarchie.
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Per omgaande zond VAN VRKE een

«concept om uit te werken",

waarvan Mgr. ZWIJSEN zegt: »Het concept bevalt mij wel. Ik geloof
niet," gaat hij voort, »dat het doelmatig zal zijn in vele bijzonderheden
der missie te treden, om den schijn te vermijden, dat onze pogingen
vooral voor de missie strekken."
Reeds den 18. Maart lag het adres gereed.

Na door alle aposto

lische vicarissen en aartspriesters te zijn onderteekend ging het den
12. April van Tilburg naar Mgr. BELGRADO en door diens bemiddeling

naar Rome.

Mgr. VAN BOMMEL, bisschop van Luik, die destijds in

de eeuwige stad vertoefde, berichtte den 3. Mei aan Mgr. VAN WIJKERSLOOTH, «dat het adres der kerkvoogden den 27. April daar was

aangekomen en door den secretaris der propaganda, (Mgr.) BARNABÖ
aan Z. H. aangeboden en zeer gunstig ontvangen" ').
Dit was waarlijk geen wonder.

Want het gansche adres ademt

liefde tot den Stedehouder van Christus, vertrouwen op zijn wel
willendheid en een vurig verlangen naar het herstel der hierarchie.
Ziehier den hoofdinhoud.
Altijd hebben onze voorouders in gewichtige aangelegenheden zich
met een groot vertrouwen gewend tot den H. Stoel.
gevoelens bieden wij dit smeekschrift aan.

Met dezelfde

Want was het ooit onze

plicht, voor het welzijn van Nederlands Kerk tot Uwe Heiligheid onze
toevlucht te nemen, dan voorzeker in deze belangrijke zaak.

Bijna

gedurende 300 jaren werd onze Kerk door zware rampen geteisterd.
Maar sedert het einde der vorige eeuw herleefde met de vrijheid
haar altijd jeugdige kracht, zoodat zij thans door het machtwoord
Uwer Heiligheid kan oprijzen, zoo niet tct haar vroegeren luister,
dan toch tot het geregeld bestuur, dat Christus Jezus haar heeft ge
schonken.
wikkelen.

Uwe Heiligheid veroorlooft ons, dit een weinig te ont

De inwendige staat der Kerk is, zoowel in de vicariaten als in de
missie verblijdend.

Zij telt 1.100 U00 geloovigen, die zoo vast zijn in

het geloof, zoo ijverig in goede werken, zoo verknocht aan den H.
Stoel, dat zij de bezoekers uit andere landen, zoowel priesters als
bisschoppen, tot bewondering, de andersdenkenden, met wie zij leven,
tot wanhoop brengen.
') Archief van het bisdom Haarlem. Hierarchie. Archief van het bisdom
's Bo.ich. Ingekoroep brieven, 1831—1851.
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De geestelijkheid gedraagt zich uitmuntend, want zoo de geeste
lijkheid, zoo het volk.

In elk vicariaat en in de missie bloeien de

seminariën, ingericht volgens de verordeningen der kerkvergadering
van Trente. De religieuze orden gaan vooruit; mannelijke en vrouwe
lijke congregaties houden zich bezig met de opvoeding der jeugd en
andere liefdewerken.
Wel is dit alles troostvol, maar kan toch niet tot zijn volle ont
wikkeling komen zonder een geregeld bisschoppelijk bestuur. Daarvan
is bijna de gansche clerus, daarvan zijn de voornaamste leeken over
tuigd. Men verlangt voor het heil der Kerk instellingen, die niet met
de menschen vergaan: het hiërarchisch bestuur.

Zooveel te meer is

dit noodig, wijl de kracht der katholieken, die tot het einde der
vorige eeuw geboeid lag, thans vrij werkt en ontzaglijk veel goed
doet, maar juist daarom hoogere leiding behoeft.
Ook de uitwendige gesteltenis, de tijdsomstandigheden herinneren
ons, dat de tijd voor een geregeld bisschoppelijk bestuur is gekomen.
Noch de wetten des rijks, noch de tegenwoordige regeering belem
meren het herstel der hierarchie; niemand belet het, bisdommen op
te richten, bisschoppen te benoemen en aan te stellen.

Wat het

concordaat van 1827 betreft, dit schijnt de regeering niet te willen,
maar ook niet te kunnen uitvoeren, indien zij het wilde.

Al te zeer

zijn de toestanden veranderd.
De andersdenkenden zijn innig overtuigd, dat zij het herstel der
hierarchie niet

kunnen

verhinderen.

Maar zij verlangen, dat de

katholieken den gunstigen tijd laten voorbijgaan en het herstel aldus
onbepaald wordt verschoven.
Eindelijk herinneren de kerkvoogden den H. Vader eraan, dat de
oprichting der bisdommen een zware slag voor het Jansenisme zal zijn.
Voor hetgeen de missie aangaat, wordt verwezen naar het adres
der aartspriesters en dekens. Het adres eindigt met de beslissing over
te laten aan de wijze voorzichtigheid en doortastende werkkracht des
H. Vaders 1).
Niet tevreden het adres te hebben verzonden, deed Mgr. ZWIJSEN
alles om het te steunen,

Zelfs wendde hij zich te dien einde aan

') Het door president Van Vree geschreven exemplaar is in het archief
van het bisdom Haarlem. Hierarchie. Zie Bijlage XI.
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kardinaal STERCKX van Mechelen.

X >Ik

heb de eer, zoo schreef hij

23 Mei, aan Uwe Eminentie afschriften te zenden van twee stukken,

welke naar Rome zijn gezonden, één van de katholieke leden der
Staten-Generaal te 's Hage en het andere van de bisschoppen en
aartspriesters van Nederland. 01 wij te Rome verhoord zullen worden,
weet ik niet.

Intusschen, wanneer men deze gunstige stemming der

regeering laat voorbijgaan, dan is het met eene organisatie in Neder
land wellicht voor altijd gedaan Gisteren schreef mij BELGRADO, dat
de stukken aan Z. H. waren vertoond, die ze bij zich had gehouden,
om ze in overweging te nemen" ').
Hoe gunstig men het adres te Rome ook had opgenomen, Mgr.
Z WIJS EN oordeelde, dat een mondelinge uiteenzetting nog krachtiger
uitwerking zou hebben. Daarom koesterde hij in die dagen het plan,
een reis naar Rome te ondernemen en zelf het adres te steunen.
»Zou het niet nuttig zijn, vroeg hij den 20. Mei aan Mgr. BELGRADO,
dat Uw Excellentie den kardinaal-prefect der projaganda bekend
maakte met mijn plan, om een reis naar Rome te doen en, ook uit
naam mijner collega's, het adres toe te lichten V'
Hoogst waarschijnlijk, zooals beneden zal blijken, kwam het denk
beeld, om Rome

mondeling aangaande Holland op de hoogte te

brengen van het seminarie te Warmond.

Daar toch had men ge

hoord, dat er einde 1850 in de Correspondance de Rome vrij ongunstige
artikelen over de Hollandsche geestelijkheid waren verschenen.

Er

werd gezegd, dat de seculieren niet konden preeken, niet goed onder
richt waren ten gevolge van den ellendigen toestand der studies, dat
er een tweede seminarie voor de theologie moest worden opgericht.
In den aanvang verdacht men de Hollandsche religieuzen van de
inzending dezer artikelen.

Hoe meer men er echter door uittreksels

van te weten kwam, des te minder bleek die veronderstelling waar
schijnlijk.

De schrijver sprak van

»documents sur lesquels nous

travaillons"; men zag allengs meer onverstand dan vijandschap in de
mededeelingen; al te weinig was de schrijver ingelicht, om Neder
lander te kunnen zijn: «Geen Jezuïet, geen Redemptorist kan het
geschreven hebben, 't is al te dom," zeide president VAN VREE 2 ).
') Archief van het bisdom 's Bosch. Copieboek van Mgr. Zwijseo, 1850—1851.
2) Papieren Cramer. Van Vree aan Cramer 20 Nov., 2 December 1851, en Sabbato in albis, 1851. Broere aan Cramer 12 December 1850.
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Zulk geschrijf kon voor een spoedige invoering der kerkelijke
organisatie noodlottig worden, te meer, wijl men te Rome toch al
niet zeer gunstig er voor gestemd was.

»Er is voor ons maar één

redmiddel meer, schreef daarom VAN VREE aan ZWIJSEN, en dit bestaat
hierin, dat UDH. een pelgrimaadje doet naar de graven der HH.
Apostelen PETRUS en PAULUS.

Het adres vooruit en uw persoon

achterna, niet a longe maar dichtbij; dit moet ons behouden. Blijk
baar is het mij, dat, ik weet niet wie, maar toch iemand, te Rome
altijd onze zaken verduistert en verwart, altijd die zaken denatureert.
Niemand is er die daar inlichtingen geeft, de objecties wederlegt,
uit elkander houdt wat niet bijeen hoort, het tegenwoordige voorstelt
gelijk het is en zich ontwikkeld heeft, en daaruit laat zien wat de
toekomst behoeven zal.

Zoolang de Katholieke zaak te Rome geen

kundigen, getrouwen en vertrouwden voorsteller, beschermer, verde
diger heeft, zal er altijd een middel gevonden worden, om bij de
raadslieden van Z.H. en bij Z H. zelve de meening ingang te doen
vinden, dat de tijd ter organisatie voor ons nog niet gekomen is. Ik
houde mij overtuigd, dat men onder anderen ook de verdenking van
Jansenistische strekkingen tegen Holland nog aankweekt en tegen de
andere aartspriesterschappen wellicht de verdenking van Hoogduitsche
rationalisterij. Zie eens dat boekje v:in dom PITP.A ! — Vroeger heb
ik mij zeiven bereid getoond om naar Rome te gaan, maar ik zie
het zoo duidelijk, dat IJDH. de persoon is, die met deze taak belast
moet worden, of liever, die uit eigen beweging zich met die taak
belasten moet, dat ik over het mislukte plan van toen mij thans
verheug. Ik schrijf hier zoo vrij over, Mgr., omdat ik het genoegen
heb gehad uit uw eigen mond te vernemen, dat de gedachte aan een
Romeinsche reis U niet vreemd was.

Hadde zij spoedig plaats !''')

Met reden verlangde VAN VREE , dat Rome omtrent den toenmaligen
toestand werd ingelicht. Immers ofschoon er in Holland sedert twintig
jaren veel was veranderd en er aangaande den inwendigen en uitwendigen bloei der Kerk een volledige ommekeer ten goede had plaats
gegrepen, te Rome hield men, naar het schijnt, aan het oude wan
trouwen vast. Zoo verzekerde ons president VAN VREE. Veel stelliger
nog verklaarde dit de voortretfelijke VAN SON, en hij, die niemand
') Arch. bisdom Haarlem. Maart (?) 1851.
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zocht te grieven, bracht ook redenen aan, waarom die vasthoudend
heid van Rome geen verwondering mocht baren.
«Wat Rome zal doen, dus schreef hij den 2?. Januari 1851 aan
J. A. SMITS, weet ik niet, maar zooveel is mij bewust, dat niet alleen
de propaganda, maar ook de Paus en liet H. Collegie nog altijd een
deesem van 't Jansenisme duchten. Men verbeeldt zich ten onrechte
dat de propaganda ongaarne 't vice-superioraat en diens beneficiën
verliezen zou, en dat zij daarom alléén de invoering van 't Episco
paat tegen houdt. Neen, ik weet het van nabij: De H. Stoel ziet nog
altijd

in de Hollandsche geestelijkheid semi-jansenisten en vreest

daarom voor de gevolgen van meerdere zelfstandigheid.

En ik kan

niet ontkennen, dat een aantal onvoorzichtigheden van dien clerus
in dat wantrouwen, hoe ongegrond dan ook, Rome hebben moeten
bevestigen, als daar zijn: het ophouden (in stand houden) van het
kapittel van Haarlem, de langdurige professorale loopbaan van den
heer CHEDEVILLE, de toon van eenige aartspriesters, de trots (sit
venia verbo) van eenige Amsterdamsche parochi, de achterhoudend
heid

met opzicht tot de Romeinsche vice-superiores, de wrijvingen

tusschen seculieren en regulieren, de afscheiding (vooral vroeger)
tusschen de

missie en de overige apostolische vicariaten, of ten

minste het isolement der eerste enz. enz., alle daadzaken, die niet
van aard zijn, om een vooringenomen Hof van het vooroordeel te
doen terugkomen. God geve het beste! doch iets, zoo ik in deze stof
mijn leekengevoelen uiten mag, moet er verricht worden, zal niet de
tucht of subordinatie in de zending geheel vervallen" 1).
Overduidelijk, dunkt ons, blijkt uit dit alles, hoe noodig het was,
dat »een kundig, getrouw en vertrouwd" persoon ten allerspoedigste
naar Rome vertrok, om den H. Vader en de propaganda behoorlijk
in te lichten. Aan het bovenvermeld verzoek van Mgr. ZWIJSEN vol
deed BELGRADO terstond en vroeg te Rome, of de bisschop van Gerra,
die in het laatst der maand Augustus wilde vertrekken, welkom zou
zijn. Intusschen vertraagde de ziekte en de dood (1:3 October 1851)
van Mgr. DEN DUBBELDEN de reis naar het zuiden. Van uitstel kwam
ten slotte afstel, zoodat de bedevaart van Mgr. ZWIJSEN naar de
graven der Apostelen voorloopig geheel achterwege bleef.

') Arrh. bisdom 's Bosch Papieren van Son. Hierarchie, 21 Jan. 1851.
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Voor het

herstel der hierarchie bleef de tijd even hachelijk.

Zoowel in Rome als in Nederland bleken de gezaghebbenden er niet
voor gezind.

De

regeering en met name THOHBECKE, ZOO zeide

men, bestreed hier de organisatie op grond van ontijdigheid. Of
schoon anderen dit ontkenden, had VAN VREE het uit goede bron.
«Tegenover die ontkenning, schreef hij, staan indicia". En hij noemde
er een, namelijk dat de Staats-Courant de partij der Anglikanen tegen
den Paus voorstond. »lk begrijp, zoo gaat hij voort, dat THORBECKE
in het belang van zijne portefeuille wenscht niet veel voor de katho
lieken te moeten doen. Zeer wel kan hij in den ministerraad het
principe hebben erkend, dat de Paus organiseeren mag, en buiten
dien raad, waarin de vraag over tijdig of ontijdig niet ter sprake is
gebracht, de tijdigheid ontkennen. Overigens zien wij wellicht in het
liberale ministerie van Engeland een voorbeeldende profetie. Opmer
kelijk is het, dat de liberalen aldaar steeds de gunstige verordeningen
voor de katholieken voorbereid, maar nooit genomen hebben. En nu
tijdens hun ministerie de Paus een maatregel neemt, keuren zij dien
hoogelijk af en beginnen te dreigen''
Die draling en weifeling der regeering dwarsboomde niet enkel
de plannen der Nederlandsche adressanten, maar ook die van Mgr.
BELGRADO. ZÓÓ zelfs, dat hij Pius IX. trachtte over te halen, »om in

ons land de kerkelijke hierachie in te voeren zonder goedkeuring
van het gouvernement." Het voorbeeld van Engeland speelde hem
voortdurend door het hoofd, »Hij begrijpt niet of wil niet begrijpen,
zeide J. A. SMITS , dat wij op een ander terrein staan in Neder
land, dan de Katholieken in Engeland, dat wij namelijk een begroo
ting hebben, een ministerie van eeredienst, een gezant bij den Paus
en een concordaat, van welk alles niets te vinden is in Engeland".
SMITS was ervan overtuigd, dat de H. Vader hier niet zoo zou te

te werk gaan, als in Engeland 2 ).
Wat BELGRADO echter ook werkte en zwoegde, voor het oogenblik
scheen men te Rome noch aan de eene noch aan de andere wijze
van organiseeren te denken.
van 1851 van niets.

Zeker wist Mgr. ZWIJSEN in den zomer

»Ik houde het er voor, schreef hij aan VAN VREE,

dat men niet gezind is eene organisatie hier tot stand te brengen :
') Papieren Cramer. Van Vree van Cramer, '2 Deo. 1852.
2) Arch. his'lom 's Bosch. Papieren van Son. Hierarchie, 21 Januari 1851.
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eerst was het, dat de Luxemburgsche zaak t) moest verell'end zijn,
alvorens men tot de organisatie zou overgaan ; thans zegt men (zoo
verhaalt de bisschop van Luik), dat men eerst moet afwachten, wel
ken keer de godsdienstige geschillen in Engeland zullen nemen. —
Wenschelijk intusschen is het, dat er eene verandering kome;ik ben
voor eenige dagen te Groningen geweest; overal wenscht en bidt
men, dat de toestand verandere 2).
Op het feit dat men overal in den lande bad om het herstel der
hierarchie, steunde het plan van het vaak gemelde coiiiité, om in de
lente van lttül een groot gedeelte der Nederlandsche Katholieken
een gezamenlijk adres aan den H. Vader te doen onderteekenen.
Reeds half Januari had DUCHASTEL daarop aangedrongen.3) Dringend
noodig was het, aan dien maatregel uitvoering te geven, want er
moest Rome geweld worden aangedaan.
Te dien einde werd in de vergadering van het comité, te 's Gravenhage
gehouden den 16. Februari 1851, gewezen op het voorbeeld der
aartspriesters en dekens der Hollandsche missie, op dat der katholieke
leden van de Staten-Generaal en vervolgens voorgesteld, »dat het
comité maatregelen verordene, opdat alle zoodanige katholieken, die
geacht kunnen worden eenigermale naar waarde te schatten, welke
prijs aan een eigen hierarchie moet gehecht worden zich insgelijks bij
adres tot den H. Stoel wenden met de bede, dat het /. H. behage
Nederland weldra met een eigen episcopaat te begiftigen"' 4)
Met algemeene stemmen werd (fit voorstel aangenomen, en een
commissie saamgesteld, bestaande uit de heeren FRANS LURASCO van
Amsterdam, A. A. L. MEIJI.INK van Den Haag en Dr. J. W. CRAMER
van Amsterdam.

Op den laatste vooral, destijds secretaris van het

comité, kwam het groote deel der werkzaamheden neer. Hij was het,
die het adres zooals het, met eenige geringe correcties van MEIJLINK,
werd opgezonden, redigeerde; hij zorgde voor het inzamelen van
onderteekeningen.

Dit laatste bijzonder was niet enkel een zwaar,

maar een bij uitstek ondankbaar werk.

De redactie van het adres

pleit voor het talent en de vaardige pen van Dr. CRAMER.
in 't kort den inhoud.
')
2)
3)
4)

Ziehier

De afzetting van Mgr. Laureut en alles wat daarop volgde.
Areh. van het bisdom Haarlem. Hierarchie.
Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 14 Febr. 1851.
Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomst van 16 Februari 1851.
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Wellicht heeft geen enkel gedeelte van Gods kerk door de rampen
der XVI eeuw meer geleden dan het Nederlandsche. Alleen in de
harten van enkele getrouwen bleef er een spoor van het vroeger zoo
bloeiend katholicisme over. Dit was de levende kiem, die opnieuw is
opgegroeid tot de thans zoo bloeiende kerk van Nederland.
Reeds vroeger, maar bijzonder sedert de sluiting van het concordaat,
verlangde men naar een geregeld kerkelijk bestuur. Die begeerte
werd nog vuriger sedert de regeering in de laatste tijden verklaarde,
dat van hare zijde niets de organisatie verhindert.
Daarom werpen de katholieken van Nederland zich ootmoedig
neer voor den troon des H. Vaders en vragen het herstel der hiërar
chie. Zij doen het, bemoedigd duor de apostolische brieven, die den
24. September 1850 de kerk van Engeland in het bisschoppelijk
bestuur hebben hersteld 1).
Nu het adres gereed lag, volgde het hachelijkst gedeelte van den
arbeid: een groot aantal onderteekeningen te verzamelen. Er werd
voorgesteld een exemplaar van het adres met een door de leden der
genoemde commissie onderteekende circulaire te richten aan bevriende,
aanzienlijke katholieken in de verschillende steden, opdat zij zich
met de inzameling der naamteekeningen zouden belasten. Een der
commissieleden echter was van oordeel, dat hun taak zich bepaalde
tot het redigeeren van het adres, weigerde de onderteekening der
circulaire en gaf den raad, dat de secretaris alleen zich zou beijveren,
om goede naamteekeningen op het adres te krijgen.
Den 5. April 1851 verzond nu Dr. CRAMER alléén de adressen en
onderteekende alléén de begeleidende circulaire. Hierin verklaart hij
vooreerst het doel van het adres en zegt vervolgens te handelen in
opdracht van een aantal katholieken.
»Het is dien ten gevolge, zoo luidt het verder, dat de ondergeteekende, als daartoe door de straks genoemde katholieken gecommitteerd,
zich de vrijheid geeft, bij U zich te vervoegen, opdat door U, ter
plaatse uwer inwoning, een zeker aantal naamteekeningen ingezameld
worde.op nevensgaand adres ....
»AI ligt zou de vraag zich kunnen opdoen door welke personen

') Afzonderlijk voor het toenmalig gebruik gedrukt. Papieren Cramer. Hiër
archie. Zie Bijlage XII.
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het adres onderteekend zal behooren te worden.... Het zichtbaar
opperhoofd der katholieke kerk de Vader zijnde van de geloovigen, zoo behoeft, ongetwijfeld, niemand van de deelname aan deze
eerbiedige

demonstratie

bij

den

H. Stoel uitgesloten te wezen.

Daar er echter uit den aard der zaak, overwegende bezwaren zich
schijnen te verzetten tegen de aanbieding van het adres, ter ondeiteekening, aan alle katholieken, daarom meent men dat, om vergelijkender wijze te spreken, zoodanige katholieken bijv. als tot de
kategorie der kiesgerechtigden behooren, tot het onderschrijven van
het adres meer bepaaldelijk

zouden kunnen worden uitgenoodigd."

Ten slotte verzoekt hij dringend, het adres met de gewenschte handteekeningen voorzien, uiterlijk

Vóór den 25. April te willen terug

zenden. ')
Deze moeite bleef niet onbeloond.

Overal, Noord-Brabant en een

paar steden uitgezonderd, gaf men aan de uitnoodiging gehoor.
bleek, dat men de bedoeling der circulaire had begrepen.

Het

Wat er

uitstekends was door geboorte, rang, fortuin en persoonlijke hoeda
nigheden, heeft het adres gesteund.
De medaille had echter een keerzijde. Want om verschillende
redenen werd een algemeene onderteekening verhinderd.

In Noord-

Brabant vond men het overbodig en onvoegzaam, dat de leeken zich
tot Rome wendden, nadat de kerkvoogden gesproken en »implicite"
het gevoelen en wenschen der leeken uitgesproken hadden.

Het is

niet raadzaam, zeiden anderen, het adres door velen te doen onder
teekenen ; men had zich moeten bepalen tot de meest aanzienlijken.
Eén schreef er zelfs aan Dr. CRAMER, dat het alleen door lieden van
hooge geboorte had behooren onderteekend te zijn. Een ander wilde
zich de wet niet laten stellen door »Kourantiers", er op zinspelend,
dat Dr. CRAMER mederedacteur was van »De Tijd". Een vierde aan
merking kwam van vrienden, die de zaak krachtig ondersteunden. De
zaak is goed en lolfelijk, zeide men ; maar waarom komt het comité
met de namen zijner leden er niet rond voor uit ? Waarom is de
circulaire slechts door één lid van het comité onderteekend ? Zoo het
comité van uit het duister invloed wil oefenen op de katholieke zaak,
dan loopt het gevaar spoedig allen invloed te verliezen, wijl de tijd

') Papieren Cramer, Hierarchie.
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der onderhandsche maatregelen voorbij is. Wij hebben allen eerbied
voor het comité, maar het kome openlijk te voorschijn!).
In de vergadering van het comité, gehouden 27 April 1851 werd
van het bovenstaande verslag gegeven en de vraag gesteld, of het in
den tegenwoordigen stand der zaak niet verkieslijk zou zijn, het adres
te laten rusten. Eenparig werd echter geantwoord, dat men zou
doorgaan. Aan den secretaris Dr. CRAMER droeg men op, het onderteekende adres aan Mgr. BELGRADO ter hand te stellen, die reeds
vroeger aan de petitionneering zijn volle goedkeuring had geschonken.2)
Niet lang na de verzending van dit adres vormden J. A. SMITS
en Dr. CRAMER het plan, om een memorie over onzen kerkelijken
toestand naar Rome te zenden J). Men wilde hierin te Rome de tusschenkomst van prins TOULONIA gebruiken, die in den zomer van
1851 een tijd te Amsterdam vertoevend daaromtrent de schoonste
beloften had gedaan. SMITS was van oordeel, dat men aangaande de
memorie niemand van de hoogere geestelijkheid moest inlichten, dan
Mgr. ZWIJSEN, en Mgr. BELGRADO alleen dan, wanneer hij verzekerde
er van te zullen zwijgen; »in alle geval, zegt SMITS, ZOU ik hem geen
kennis geven van de zaak, voor dat de memorie klaar is om in zee
te gaan". Ook hierin, zooals bijna in alles wat de hierarchie betrof,
zou president VAN VREE de raadsman zijn. »Hij zal u de taak ge
makkelijk maken," schreef SMITS aan Dr. CRAMER.
Wat de stof der memorie aanging, deze kon in het Jaarboekje van
pastoor J. J. BURGMEIJKR en in het Handboekje voor R. K. eeredienst
worden gevonden. Mocht er verder iets noodig zijn, dan moest Dr.
CRAMER het zóó trachten op te sporen, dat men de hoogere geeste
lijkheid onkundig liet. Wat betrof de personen, dienden alléén Mgr.
ZWIJSEN en president VAN VREE op den voorgrond te worden gesteld.
Deze uitmuntende mannen goed te doen uitkomen in hun werken,
was van het hoogste belang; hun vertrouwen en invloed te Rome te
vergrooten, voor de toekomst noodzakelijk.
') Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomst van 27 April 1851.
2) Papieren Cramer. Notulen der bijeenkomst van '27 April 1851. Vgl. Lib.
rat. hoofdstak VI.
3) Reeds den 14 April 1851 hadden de apostolische vicarissen en aarts
priesters een relatio over hun vicariaten en de Hollandsche missie naar de
Propaganda gezonden, waarbij Mgr. Belgrado een memorie voegde. Arrh. der
Propaganda. Door tusschenkomst van Dom. W. van Heteren O. S. B.
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Betrekkelijk
zichtig.

den

vorm der memorie was SMITS uiterst voor

Stel de memorie »zoo gematigd mogelijk, schrijft hij.

Zoek

geen sterke uitdrukkingen; maar vermijd ze overal. Men wantrouwt
te Rome niets meer dan overdrijving .... Zend ze niet te spoedig
weg.

Laat

zs

met

periculum in mora.

aandacht

overwogen

worden.

Er

is

geen

Gij kunt haar niet te veel wikken en wegen.

Eén onvoorzichtig woord kan allen invloed wegnemen, omdat men
te Rome zoo schrikkelijk
eenvoudig
dat

wij

mogelijk

wantrouwend is.

Schrijf ze daarom zoo

en vermijd effect te maken.

Dan geloof ik,

goede resultaten van TORI.ONIA zullen kunnen wachten.

Ten slotte druk VAN VREE opnieuw de geheimhouding op het hart;
ook het comité mag er niets van weten. Ik ben er zeker van, dat gij
des te meer kans hebt om eenige vrucht te erlangen, hoe minder
uwe poging en het kanaal, waardoor ze gaat, bekend is" ').
Wellicht

zou

men uit

het

bovenstaande

willen

afleiden,

dat

J. A. SMITS onvoorwaardelijk streed voor het herstel der hierarchie.
Volgens hem lag echter deze gevolgtrekking niet in de premissen.
Want ofschoon hij het in Augustus 1851 tijdens het bezoek van
Mgr. FRANSONI aan Amsterdam, betreurde, »een zoo heilig en aan
zienlijk man" niet te hebben mogen spreken, was hij echter van den
anderen kant erover tevreden. En terstond voegt hij de reden daarbij:
»Omdat ik wellicht, zegt hij, door te groote zorg gedreven, hem
naast hetgeen vóór de kerkelijke organisatie pleit, zou hebben voor
gesteld, wat haar misschien op dit oogenblik onraadzaam maakt. Ik
ben genoegzaam zeker, dat hij nu niets zal hebben gehoord, dan
hetgeen de kerkelijke hierarchie aanbeveelt" 2).
Ook van de Franciscanen en Jezu'ieten vertelde men een tijd daarna,
dat ook zij geen onverdeelden bijval aan een mogelijke organisatie
schonken.

Zóózeer was DUCHASTEL van die stemming der Jezuïeten

overtuigd, dat hij, naar aanleiding eener krachtige ontkenning van
hun provinciaal, eenigzins ondeugend opmerkte, dat deze daarbij wel
licht de restrictio mentalis had gebruikt.3)
') Papieren Cramer. J. A. Smits aan Cramer, Juli 1851.
Papieren Cramer. Smits aan Cramer, 8 Aug. 1851.

2)

ó)

Arrh. bisdom Haarlem. Zwijsen aan van Vree, 22 October 1852. Papie
ren Cramer. Duchastel aan Cramer, 27 Sept. 1852. Den 2<>. Juli 1852 zond
de abt der Cisterciensen en kort daarna P. Roothaan een brief aan de propa-
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In de vicariaten van Limburg en Breda zette de vreeze, dat het
herstel niet naar hun wensch zou uitvallen, zelfs tot verzoekschriften
naar Rome aan. Men was er met name voor de uitvoering van het
concordaat en de daaruit volgende opheffing der beide vicariaten be
ducht.
Reeds herhaaldelijk had de geestelijkheid met de aanzienlijkste
geloovigen van het vicariaat Breda moeite aangewend, om die ramp
af te weren. Sedert den 22. Maart 1803 bestond reeds dat vicariaat')
en al dien tijd was het kerkelijk bestuur in het Bredasche gevestigd;
van 7 Januari 1827 af was VAN HOOYDONK vicaris. 2) Zou het
nu door de invoering van het concordaat bij het nieuwe bisdom
's Hertogenbosch ingelijfd en de geliefde herder van de kudde worden
gescheiden ? Om dit te verhoeden drong men bij Mgr. VAN HOOY
DONK. aan, dat hij zich toch bij suppliek naar Rome zou wenden.
De vicaris meende den tijd nog niet gekomen, stelde altijd
uit en ging eerst in den herfst van 1851 er toe over, om
aan het verlangen zijner onderhoorigen te voldoen. Den 29. October
1851 onderteekende Mgr. VAN HOOYDONK een schrijven aan den
kardinaal-prefect der propaganda.
Hij wijst op het belangrijke van het herstel der hierarchie en
twijfelt geenszins, dat men te R ime alles, wat die zaak kan bevor
deren, welwillend zal aanvaarden. Hij koestert de overtuiging, dat
de H. Vader de geestelijkheid en het volk van Breda met vaderlijke
welwillendheid gedenkt en wederkeerig liefde, voorbeeldige gehoor
zaamheid en standvastige verknochtheid van het vicariaat ondervindt.
Daarom vraagt hij, dat de kerkelijke organisatie ook aan het vica
riaat van Breda ten goede moge komen. Hij verwacht dit met een
kalm vertrouwen en zendt thans deze suppliek op den dringenden
wensch van geestelijkheid en volk. Want het zal zeker zijn onder
hoorigen aangenaam zijn te vernemen, dat hij in deze belangrijke
zaak alles heeft in 't werk gesteld voor het geestelijk welzijn van
zijn vicariaat en de gansche Nederlandsche Kerk.
ganda ter verdediging hunner rechten. Rome, Arch. der Propaganda. Door tusschenkoinst van Dom W. van Heteren, O. S. B.
1) Colleetio epist. pastor, decret. etc. Vicariatus Bredani. Gestel S. M. 1901
bl. 5-6.
*) T. a. p. bl. 118.
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De verhelling van het vicariaat tot een bisdom zal onzen godsdienst veel luister en nut aanbrengen : immers het bezit een fraai
seminarie met een nieuwe kerk, die veel heeft gekost; en in de
nabijheid bloeit een bisschoppelijk collegie of klein seminarie.
Met blijdschap en bijval zal men dien zetel, waarin het oude
bisdom

van

Antwerpen

wederom

herrijst, begroeten.

Mgr. VAN

HOOYDONK drukt eindelijk de hoop uit, dat zijn schrijven, dat alleen

Gods meerdere glorie beoogt, een gunstig onthaal moge vinden ').
Omstreeks denzelfden tijd kwam er een adres van het Limburgsch
vicariaat te Rome aan. Niet van den apostoliscben vicaris, Mgr. PAREDIS,
ging het uit, maar van de dekens van Limburg en richtte zich
onmiddellijk tot den H. \ader.

Wijl het gerucht loopt, zeggen zij,

dat er te Rome onderhandeld wordt over de nieuwe organisatie en
de oprichting der bisdommen, naderen de dekens van Limburg met
nederige bede tot den pauselijken troon en zetten uiteen hoezeer zij
verlangen, dat het oude bisdom van Roermond hersteld en Mgr. J.
A. PAREDIS tot bisschop wordt benoemd.
Met de volgende redenen steunen zij hun verzoek:
Het vicariaat van Roermond telt heden 200.000 inwoners, die den
katholieken godsdienst en den H. Stoel van harte zijn toegedaan, en
niets vuriger wenschen, dan dat het verzoek der dekens verhoord wordt.
Hoe levendig dat verlangen is, blijkt hieruit, dat de geloovigen en
vooral de geestelijkheid, zeer vrijgevig hebben bijgedragen voor het
eerst onlangs opgerichte vicariaat en nu reeds een groot en klein
seminarie, ingericht naar de voorschriften der kerkvergadering van
Trente, hebben gesticht.
Wijl er daarenboven te Roermond een bisschoppelijk paleis bestaat
en een prachtige oude kathedraal aan St. Christoffel gewijd, is bijna
alles aanwezig, wat voor de oprichting van een bisschoppelijken zetel
vereischt wordt.
het herstel

De voornaamste reden echter, waarom de dekens

van den Roermondschen zetel en de benoeming van

Mgr. PAREDIS verlangen, is dat deze waardige, door deugd en kennis
evenzeer uitmuntende vicaris, zoo zacht, zoo gematigd en voorzichtig
zijn vicariaat heeft bestuurd, dat alle geloovigen, zoowel geestelijken
als leeken door de innigste liefde met hem zijn verbonden.
') Arch. van het bisdom Breda. Acta vic. apost. Bred. ab an. 1846 fol,
161—162. Zie Bijlage XIII.
11

15
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Om al deze redenen herhalen de dekens het dringend verzoek,
dat de H. Vader hun bede welwillend moge verhooren.

Mochten de

tijdsomstandigheden het volstrekt niet gedoogen, dan smeeken zij zoo
innig als onderdanig, dat minstens het apostolisch vicariaat van Lim
burg in leven blijve ').
Volledig zijn de verzoekschriften der Nederlandsche katholieken
verhoord.

Zoowel de kerkvoogden als de leeken mochten zich in de

volmaakte vervulling hunner wenschen verheugen. Op het einde des
jaars 1851 was BELGRADO, blijkens een schrijven aan den prefect der
propaganda, volkomen overtuigd, dat een nieuwe organisatie door de
uitvoering van het concordaat onmogelijk was. Daarvan had hem een
overleg met Mgr. ZWIJSEN en den minister van buitenlandsche zaken,
VAN SONSBEECK,

volkomen overtuigd2).

Nu al de kracht van zijn

invloed zich met dien der Nederlandsche adressanten te Rome vereenigde, zou er weldra kentering van zienswijze ontstaan in de
eeuwige stad. Het concordaat werd allengs opgegeven. In de verschil
lende concept-verdeelingen der bisdommen zien we Breda en Roermond
niet meer ontbreken 3). De bisschoppelijke organisatie der Nederlandsche
kerk was in het goede spoor geraakt en ging haar voltooiing lang
zaam maar zeker te gemoet.
') Archief van het bisdom Roermond. Stukken betreffende de oprichting
der kapittels. Zie Bijlage XIV.
2; Arch. van het aartsbisdom Utrecht. Varia. Belgrado aan kard. Fransoni,
11 Nov. 1851.
3) Arch. van het aartsbisdom Utrecht. Varia, Projets de division des évêchés.

H O O F D S T U K VII.

DE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT. DE DEPARTEMENTEN VAN EEREDIENST
EN DE VRIJHEID VAN ORGANISATIE. WANTROUWEN I)ER KATHOLIEKEN.
DE TIJD. VAN SONSBEECK BEGINT DE VOORBEREIDENDE WERKZAAM
HEDEN. VERZET BIJ DE REGEERING. DE STAATS-COURANT. VOORSTEL VAN
VAN SONSBEECK AAN DEN KONING. TEGENWERKING. PETITIE VAN DUCHASTEL. VERLOF DE OFFICIEELE ONDERHANDELING TE BEGINNEN, DOOR
BELGRADO EN VAN SONSBEECK VERKREGEN. EERSTE NOTA'S. OORZAKEN
DER VERTRAGING. DE ONDERHANDELING GESTAAKT EN WEDEROM HERVAT.
EINDE KN GOEDE UITSLAG DER ONDERHANDELING. MR. H. VAN SONSBEEK
TREEDT AF. ZIJN VERDIENSTEN.

Het beginsel: Scheiding van Kerk en staat prijkte als een der
voornaamste in het vaandel der liberale partij.
Zooals men weet, verklaarde THOUISECKE de grondwet in dien zin
dat de kerkgenootschappen particuliere vereenigingen zijn en tot de
regeering slechts in tweeërlei betrekking staan : »In een finantieele
betrekking en in een betrekking van politie." De laatste woorden zijn
van THORBECKE zelf, die er de verklaring bijvoegt: »Dit zijn de twee
punten, waarin de grondwet uitdrukkelijk eene betrekking tusschen
de kerkgenootschappen en het openbaar gezag van het land heeft
aangewezen. Doch dit belet, naar mijne meening, in geenen deele,
dat de kerkgenootschappen geheel vrije vereenigingen, deelende in het
gemeene recht van alle bijzondere vereenigingen, zijn" •).
Dat ieder kerkgenootschap volkomen vrijheid had, zich te organiseeren zooals het verkoos, sprak dan van zelf. Het van regeeringswege
reeds in 1842 uitgesproken beginsel, Adat alle veranderingen in de
') Parlementaire redevoeringen, 1862—1863, Deventer 1867, bi. 157—158.
Ter juiste verklaring van het beginsel zie A. van Gestel, De Kerkgenootschap
pen in Nederland onder de grondwet van 1848. Studiën Jg. VI.
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bestaande kerkorde voortaan alléén van de Kerk kunnen uitgaan,
ontving van de grondwet van 1848 een krachtige bevestiging.
Toch werd de vraag, of de departementen van eeredienst na 1848
moesten blijven bestaan, door het ministerie der grondwets-herziening
bevestigend beantwoord. Men oordeelde ze onmisbaar, om de nog
bestaande betrekking tusschen Kerk en Staat op eene doelmatige
wijze te regelen. WILLEM 11 vereenigde zich met het gevoelen zijner
ministers, en ook zijn opvolger WILLEM III was voor de instand
houding der genoemde departementen.
Het ministerie THORBECKE , dat den 1. November 1848 aan de
regeering kwam, deelde aanvankelijk dat gevoelen niet. Wel bleven
de departementen in stand, maar het beheer over hervormde eere
dienst ontving de minister van Justitie, ROSENTHAL , dat van R. K.
eeredienst H. VAN SONSBEECK, minister van buitenlandsche zaken.
Een nader grondig onderzoek omtrent de werking dezer takken van
bestuur zou later worden ingesteld. Was men het echter bij de discussiën over de grondwet, toen STORM van Breda de opheffing, VAN
SONSBEECK. en MUTSAERS het behoud der departementen bepleitten,
niet eens, ook later kwamen de gevoelens niet overeen. Voorloopig
bleven derhalve de departementen bestaan ')•
Telkens ontstond nu bij de jaarlijksche begrooting daarover een
discussie. Alleen in zóó ver echter mogen we ons daarmee inlaten,
als men daarbij gelegenheid vond, aan te dringen op de organisatie
der R. K. Kerk.
«Eenige leden, zoo zegt de commissie van rapporteurs in haar
verslag van 19. November 1850, eenige leden echter wilden er uit
drukkelijk bijgevoegd hebben, dat het, naar hunne overtuiging geheel
en al van de regeering zelve afhangt, om de hinderpalen uit den weg
te ruimen, die de organisatie van het R. K. Kergenootschap belem
meren." Hierop antwoordde de regeering den 30. November met de
verklaring van den 1. Juli 18i2 te herhalen, en voegde er aan toe,
dat het niet in de bedoeling der regeering lag, de vrijheid der R. K.
Kerk, betredende de organisatie in eenig opzicht te belemmeren, dat
het met de inzichten der regeering strookte, dat de Roomsche Kerk
«evenals ieder ander erkend Kerkgenootschap bier te lande, hare aan') Handelingen van <h Reg. en 'Ie Staten-Generaal, Schiedam 1853, bl. 36 vv.
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gelegenheden op het kerkelijk terrein zelve regelde" '). Wijl er echter
vaak een groote afstand ligt tusschen het woord en de daad, ver
trouwde men die verschillende antwoorden niet geheel.
»Het antwoord der regeering betrekkelijk het episcopaat, schreef
DUCHASTEL, is, volgens mijne meening, listig en trouweloos.

Terwijl

ze den schijn aanneemt van zeer liberaal te zijn, getuigt de werke
lijkheid in de Staats-Courant van het tegenovergestelde.

Laat ons

niet de slachtoffers worden van dat bedrog, want het brengt ons
geen stap vooruit" 2).

Zich met woorden te laten paaien, was ook

volstrekt de bedoeling der katholieken niet, en veel minder die van
den redacteur van De Tijd.

Een krachtig artikel over de traagheid

en partijdigheid der regeering verscheen. Na er op te hebben gewezen,
dat het naar de overtuiging eeniger katholieke Kamerleden «geheel
en al van de regeering zelve afhangt, om de hinderpalen uit den weg
te ruimen, die de organisatie van het R. K. kerkgenootschap hier
te lande belemmeren", wordt aldus vervolgd:
»Het is maar al te waar, dat de regeering als zij het wilde, de
regeling van de katholieke Kerk in Nederland spoediger zou kunnen
tot stand brengen, dan die van eenig ander kerkgenootschap. Maar
terwijl al de verschillende gezindheden officieel zijn uitgenoodigd en
samengeroepen, om hunne organisatie te bewerken, terwijl protestanten
en Israëlieten onder de begunstiging der regeering hunne kerkregeling
vrij en onafhankelijk bewerken; terwijl de regeering alzoo openlijk
en officieel de organisatie van alle andere dan katholieke kerkge
nootschappen tot stand brengt, maakt de regeering op datzelfde
oogenblik een hatelijke exceptie ten nadeele der katholieken, voor
wie zij niets gedaan heeft in het openbaar, en, zoo wij wel onderricht
zijn, zelfs niets officieus voorbereidt.
»Vanwaar die partijdige verdeeling van gelijk recht?

Hoe komt

het, dat het den protestant van elke gezindheid, dat het den Israëliet
geoorloofd is onder de medewerking, waar zij gevraagd wordt, en
althans onder de begunstiging van de regeering aan zijne reorganisatie
te arbeiden; terwijl het den katholiek alleen te beurt valt, in de
regeering een hinderpaal tegen zijne kerkelijke regeling te ontmoeten?
') Handelingen, I, bl. 60 v.
2) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 6 Dec. 1850.
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»Is

de

kerkelijke organisatie voor de katholieken niet eene

behoefte ? Zij is het meer dan voor de protestanten en Israëlieten, die
voor zoo

ver ons bekend is, nooit algemeen hebben geklaagd over

hunne kerkelijke inrichting; terwijl de katholieken algemeen verlangen,
dat zij na drie eeuwen verdrukt te zijn, eindelijk mogen worden
bedeeld met de hierarchie, die hunne kerk door goddelijke instelling
eigen is.
»De kerkregeling der katholieke eeredieiist in Nederland is zoo
abnormaal,

als die ergens in de wereld bestaat.

De Noordelijke

districten van het land, die men met den naam van Hollandsche
missie bestempelt, bezitten hier te land geen eigen kerkelijk hoofd.
Zij staan onder het onmiddellijk bestuur vau den Paus, die hun een
vice-superior toezendt. Wij hebben den meest mogelijken eerbied voor
den hoogwaardigen en verdienstelijken man, Mgr. BELGRADO, die op
dit oogenblik aan het hoofd der missie staat, en die naar het voor
beeld zijner ijverige voorgangers, zijn moeilijke taak te midden van
vele bezwaren, onvermoeid en onverdroten behartigt.

Hij ontvangt

hier onze openlijke hulde en onzen oprechten dank voor den ijver,
waarmede hij zijne hooge bediening vervult; maar hij veroorlove ons
de meening niet te verheelen, dat het voor de katholieken van Neder
land aangenamer en heilzamer zou zijn, indien één uit hun midden,
die in hun zeden en gewoonten is opgevoed, die bekend is met al
de eigenaardigheden van het volkskarakter der katholieken van Neder
land mocht worden benoemd.
»De overige katholieke districten worden bestuurd door Vicarii
Apostolici met den titel van bisschop, ontleend aan streken, waar
heidenen de plaats van katholieken hebben ingenomen.

Ook daar is

het wenschelijk, gelijk in de Hollandsche missie, dat de kerkelijke
hierarchie worde ingevoerd, omdat de bestaande kerkregeling slechts
een provisioneele is.
»Wij zien niet, dat daartegen van de zijde der protestanten eenig
bezwaar bestaan kan.

Het is zeker, dat al hadden de protestanten

belang om onze kerkelijke organisatie niet te willen, zulks geen reden
zou mogen zijn, om ons die organisatie te onthouden. Maar als zelfs
de protestanten bij het vasthouden van de bestaande abnormale katho
lieke kerkregeling geen het minst belang hebben; en zij integendeel,
in hun systeem, liever de invoering der katholieke hierarchie moesten
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bevorderen, dan weten wij waarlijk niet meer hoe de partijdigheid
der regeering te bestempelen, die alleen de organisatie der katholieke
Kerk in Nederland tegenwerkt.
»De Protestanten zijn gewoon den invloed van Rome te vreezen
en zich daartegen te wapenen: welnu, hoe meer zij de kerkelijke
regeling der katholieken in Nederland tegenwerken, hoe meer en hoe
langer zij de katholieken onder den rechtstreekschen invloed van
Rome laten. Gelijk de zaken nu staan, is ieder kerkvoogd in Neder
land geheel afhankelijk van den Paus, van wien hij zijn jurisdictie
met zijne bediening erlangt, en door wien hij ieder oogenblik uit zijne
bediening kan worden herroepen of in zijn jurisdictie kan worden
geschorst. Grootere afhankelijkheid van Rome is alzoo niet denkbaar.
»Die staat van zaken verandert met de invoering der hierarchie.
Het is waar, de bisschop kan niet dan door den Paus worden aange
steld. Maar eenmaal benoemd zijnde, heeft de bisschop zijn eigen
jurisdictie, die het gevolg is van zijne bediening, en kan uit zijne be
diening niet worden ontzet, dan om gewichtige, in het canoniek
recht beschreven redenen. De bisschop in de katholieke kerk heeft
alzoo een eigen bestaan, dat hem eigen rechten verzekert en alzoo in
groote mate minder afhankelijk maakt van den Paus, dan onze tegen
woordige kerkvoogden.
»En dewijl het alzoo duidelijk is aangetoond, dat de katholieken
van Nederland groot belang hebben bij het bekomen van de katho
lieke hierarchie, en dat zelfs de protestanten daarin geen bezwaar
kunnen vinden; zoo vragen wij aan de regeering, wat haar weerhoudt
ons een grondwettig recht te onthouden, dat zij aan alle andere ge
zindheden verleent!
»Wij dringen er op aan, dat zij zich verklare. De partijdigheid,
waarmede zij ons behandelt, is te blijkbaar, dan dat wij het stil
zwijgend mogen aanzien. Wij hebben reeds lang genoeg geduld ge
oefend. En wij zijn nu niet voornemens onze grondwettige rechten
door ministers te laten miskennen, wien wij onze ondersteuning
hebben gegeven" ').
Men vergeve het lange citaat. Het was het eerste openbare ver
zoek om de hierarchie; niet bedeesd, maar fier en waardig. »Ik heb
') De Tijd van 3 Dec. 1850.
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het artikel in De Tijd gelezen, schreef DUCHASTEL, dat is de ware
toon: het spreekt vrij en rondweg over de quaestie en dringt tot in
het merg daarvan door.

SONSBEECK zegt, dat de regeering op de

paragraaf betrekkelijk de bisschoppen bevredigend zal antwoorden.
Dat zet ons een grooten stap vooruit" •).
Dit woord deed minister VAN SONSBEECK gestand in de zitting der
Kamer van 12. December 1850. Zijn bescheid was, dat de regeering
een organisatie »wenschelijk achtte" en «zooveel noodig daarin be
hulpzaam wilde zijn" 2).
Sedert maanden reeds was VAN SONSBEECK de voorbereidende
werkzaamheden begonnen. Dit blijkt uit een schrijven van DUCHASTEL.
«SONSBEECK heeft mij verzekerd, zoo meldt hij den 30. Januari 1850,

dat hij de bisschoppelijke quaestie beginnen zal, wanneer de hangende
zaak, een tractaat met een Duitsche mogendheid, voltooid is" 3). Dit ant
woord schijnt den minister bijna afgedwongen door graaf DUCHASTEL, die
altijd op spoed aandrong. Veel te langzaam vorderde men naar zijn
zin. Voortdurend prikkelde hij daarom den minister en spoorde hem
aan »het ijzer te smeden, zoolang het heet was" 4). Dan weer klaagde
DUCHASTEL, gedreven door heilig ongeduld, over VAN SONSBEECK, »die

niets vordert, zegt hij, wien het aan geestkracht en initiatief ont
breekt. Wanneer zullen wij dan toch eens een man vinden", roept
hij uit. »Ik heb hem met een diplomatieke nota van BELGRADO be
dreigd, en verzocht, zich aan dit voor een minister van buitenlandsche
zaken zóó grievend affront niet bloot te stellen, en hij heeft beloofd
aan het werk te willen gaan. Wij zullen zien" 5). Vier dagen daarna
heeft DUCHASTEL goede tijding. »VAN SONSBEECK is bij mij geweest,
zoo jubelt hij, en heeft mij aangekondigd, dat het werk begonnen is,
en dat hij er al zijn vlijt en werkkracht aan zal besteden. Hij heeft
mij opgedragen, hiervan Mgr. BELGRADO te verwittigen. Terstond

') Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 3 Dec. 1850.
2) Handelingen, I, bl. 63—64.
3) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 30 Januari 1850.
4) T. a. p. 18 Januari 1850.
5) T. a. p. 23 Februari. Ook te Rome was men verwonderd, volgens sommigen,
zelfs de gezant van Liedekerke, dat van Sonsbeeck de voorbereiding van
het herstel der hierarchie nog niet was begonnen. Zie Arch. aartsbisdom
Utrecht. No. 174, brief uit Rome aan Mgr. van Bommel, 14 Febr. 1850.
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breng ik een bezoek aan den referendaris VAN DER SCHUEREN , die
vermoedelijk met de taak zal worden belast en overigens vurig ver
langt, dat deze belangrijke zaak een bevredigend einde neemt" 1).
Half April was het werk in vollen gang

Het striktste geheim

moest worden bewaard: Minister VAN SONSDEECK deed daarom aan
DUCHASTEL verstaan, bij hem niet op verklaringen aan te dringen;

»want het schijnt, voegt DUCHASTEL er bij, dat de minister de dis
cretie van den raad niet veel vertrouwt" 2;.
Veel hachelijker dan het begin dezer uiterst teedere en moeilijke
onderneming was de voltooiing. Nadat men den ganschen zomer aan
de zaak had gewerkt, besloot de Koning, de beslissing uit te stellen
tot na de verkiezingen.

De toeleg was duidelijk.

Listige raadgevers

hadden den Koning bewerkt. »\len hoopte het ministerie omver te
werpen, zoo schreef DUCHASTEL, en dan natuurlijk geen bisschoppen.
Wij zullen zien, wat de Koning in zijn hooge wijsheid zal beslissen;
daarvan zal onze verdere actie afhangen. Voor een dag of vier heb
ik Mgr. BELGRADO gesproken. Hij heeft zijn plan gevormd en is vast
besloten, de organisatie door te zetten en te voltooien tot onze vol
komen bevrediging.

Is dit anders niet mogelijk, dan zal hij vooruit

gaan zonder de regeering. Dit laatste onder ons." 3)
Uit welken hoek de wind waaide, of duidelijker, waarin het verzet
des Konings zijn grond had, bleek uit een oneerlijk en trouweloos
geschrijf van de Staatscourant. Ziehier de aanleiding en de bedoeling.
Den 13. October

1850 gaf

The Tijnes _gen voor Rome zeer be-

leedigend artikel. Natuurlijk kwam dit enkel voor rekening van den
anglikaanschen redacteur. Meer dan bevreemdend was het echter, dat
de Staatscourant ten onzent van Vrijdag 18 October dat lasterend
artikel overnam.

De voornaamste gedeelten luiden aldus:

»\Vij vernemen

uit het

officiëele dagblad van Rome, dat het

Z. H. den Paus goedgedacht heeft, onlangs de stad Westminster
tot aartsbisdom te verheffen en Dr. WISEMAN voor dien zetel te
benoemen, en dat aan dezen aldus benoemden aartsbisschop van
nieuwe uitvinding de rang van kardinaal geschonken is.

') T. a. p. 27 Februari.
T. a. p. 15 April.
3) T. a. p. 1 October 1850.
2)

Wij wil-
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len waarlijk niet onbillijk zijn en geen onverdiend gewicht hechten
aan iets, dat men ons tegenwerpen zal een loutere quaestie van woor
den te zijn. Het mag zijn, dat de verheffing van Dr. WISEMAN tot
het denkbeeldig aartsbisdom van Westminster geene meerdere beteekenis heeft, dan indien de Paus goed gevonden had aan een onzer den
een of anderen Engelschen hertogstitel te verleenen. Maar indien men
met deze benoeming geen plompe scherts beoogd heeft, dan bekennen
wij, dat wij haar alleen kunnen beschouwen als een der onzinnigste
en onbehoorlijkste daden, die het hof van Rome heelt durven plegen,
sinds de kroon en het volk van Engeland deszelfs juk hebben afge
schud. Dat een buitenlandsch priester of potentaat juist de stad West
minster, den zetel van het hof en het parlement, uitkiest, om haren
naam,

die

sedert

eeuwen

vereenzelvigd

is

met

al

wat

onze

geschiedenis roemrijks oplevert, met de graven onzer staatsman
nen, onzer krijgshelden en zelfs onzer koningen, als titel eener waar
digheid te verleenen, is eene aanmatigende aanranding van die rechten
en herinneringen, waaraan wij als natie eenstemmig en ten zeerste
gehecht zijn."
Na

verondersteld te hebben, dat slechts weinige katholieken die

benoeming gaarne zien, gaat het artikel aldus door :
»\Iaar de ware beteekenis daarvan is, zoo wij vreezen, te zoeken
in een ondubbelzinnig opzet, om de kerk en de kroon van Engeland
te beleedigen en in een verkeerd begrip, dat de bekeering van eenige
zwakke hoofden tot de leer van Rome de gehechtheid van het Engelsche volk aan de groote beginselen der Hervorming geschokt zou
den hebben." ')
»Zou het geen tijd zijn, vroeg De Tijd van 23 üctober, dat die
genen, die over ons eenig officieel blad te beschikken hebben, aan de
redactie eens ernstig deden gevoelen, dat het niet aangaat in eene
courant, die ten koste van heel de natie wordt uitgegeven, 2/5 van
die natie bij elke gelegenheid te kwetsen in datgene, waarvoor zij
gewoon is, grooten eerbied te koesteren?"
»De bedoeling van de Staatscourant is zonneklaar, meende DuCHASTEL .

Het artikel ziet het licht op het oogenblik, dat VAN SONS-

BEECK dapper ten gunste der organisatie werkt; het is onwaardig en

') Vgl. Evangelische Kerkbode, 8 Nov. 1850.

235
mist allen eerbied jegens een gekroond hoofd, waarmede wij in goede
verstandhouding zijn; het zondigt tegen alle gebruiken der diplomatie.
Gisteren sprak ik met Mgr. BELGRADO: alleen de pers kan zulke
grofheden herstellen.

Ik geloof, dat het van TIIORBECKE uitgaat.

LAGERMANS ') zou het niet wagen, de algemeen aangenomen gebrui
ken zóó te schenden" 2).

Over de strekking van het artikel was men algemeen veront
waardigd. «Trouweloos" en «onwaardig" noemde het ieder katholiek,
omdat het de organisatie tegenwerkte.

Dat eeuwige uitstellen en

dralen verklaarde men door den toeleg der protestanten, om de
katholieken in de vernedering en verdrukking te houden. Alle mid
delen daartoe waren geoorloofd. Alom liet men het herhalen, dat de
bisschoppelijke kerkregeling ontijdig was. Die woorden waren destijds
aan de orde van den dag.
Toch zetten de katholieken hun werkzaamheden voort. Zij bleven
eischen wat hun recht

was.

Toen men zich echter gedwarsboomd

zag zelfs door de Staatscourant, toonde men moed genoeg, de regee
ring toe te voegen: ofwel het artikel is geplaatst zonder verlof van
minister TIIORBECKE, en dan verdient de redacteur een strenge be
risping; ofwel TIIORBECKE heeft er deel aan, en dan speelt hij een
rol, die, laat staan een minister, nauwelijks een goochelaar past3).
Ofschoon door alle tegenwerking, en het betoog van ontijdigheid de
l o o p d e r zaak w e r d v e r t r a a g d , g e s t a a k t w e r d z e n i e t . Mgr. B E L G R A D O
en minister VAN SONSBEECK werkten met lofi'elijken ijver krachtig
voort aan de taak, die, ook afgezien van alle belemmeringen der
protestanten, haar eigenaardige moeilijkheden had. Het herstel der
bisschoppelijke hierarchie toch kon op tweeërlei wijze geschieden:
door de uitvoering van het concordaat van 18*27, of «overeenkomstig
do beginselen der grondwet van het Koninkrijk", omdat elk kerkge
nootschap zich vrijelijk

kon organiseeren. Stiet de eerste wijze op

onoverkomelijke hindernissen, gesteld door den onwil der regeering
en door de sedert 1827 aanmerkelijk gewyzigde toestanden, de tweede
vond te Rome geen gunstig onthaal. Toch was deze vasthoudenheid
') Referendaris bij binnenl. zaken en met de redactie van de Staatscou
rant belast.
2)
3)

Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 23 October, 1850.
Papieren Cramer. Aanteekeningen van graaf Duchastel.
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der propaganda aan het concordaat niet onoverwinnelijk, te minder,
omdat Mgr. BELGRADO wel het concordaat voorloopig wilde vasthouden
als steunpeunt en toevlucht in den nood, maar er zich zoodra mogelijk
van zou trachten te ontdoen ').
Einde Januari 1831 diende minister VAN SONSBEECK bij den Koning
het voorstel in, of hij met den H. Stoel in onderhandeling kon treden
en vervolgens, of het concordaat van 1827 en de stipulatie van 18^,
niettegenstaande de nieuwe organisatie, mochten blijven bestaan

Dit

veroorzaakte bij de raadslieden des Konings geen geringe ontsteltenis.
In het nauw gebracht, overreedde men den Koning, het stuk aan de
goedkeuring van prins FREDERIK en prins HENDRIK te onderwerpen.
Lang bleef het daar hangen en negen weken na de indiening bij
Z. M. had VAN SONSBEECK nog niets gehoord.
DUCHASTEL wist echter raad. Hij zette een petitie op touw, aan

den minister van buitenlandsche zaken gericht Men moest hem ver
zoeken, om aan het gouvernement de vraag te stellen, of hij de
onderhandeling met Rome aangaande de orginisatie mocht beginnen.
Een twintigtal deftige onderteekeningen oordeelde hij in den beginne
genoeg. Hij zelf' zou ze ter hand stellen aan VAN SONSBEECK, die er
natuurlijk rapport vau moest geven aan den Koning. Het hof zou
een antwoord niet kunnen weigeren: en bijgevolg de zaak weer
vlot worden.2)
Zoo gezegd, zoo gedaan. De petitie werd gesteld en DUCHASTEL
zorgde voor onderteekeningen in Den

Haag en Delft; Amsterdam,

Leiden en Rotterdam nam Dr. CRAMER voor zijn rekening en spoedig
had men veertig namen der aanzienlijkste katholieken 3).
Geheel

onafhankelijk

hiervan had aartspriester

HARTMAN

van

Utrecht reeds vroeger het plan gevormd, zich in petitie aan den
Koning te wenden en vroeg de raad van VAN VREE *). Ook J. M. Lux.
van het departement van eeredienst, wenschte zulk een petitie en
spoorde aartspriester VAN DER HAAGEN daartoe aan 5).
Niet lang daarna gingen de aartspriesters bij VAN SONSBEECK op
')
2)
3)
4)
5)

Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 2 Januari 1851.
Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 23 Maart 1851.
T. a. p. 29 Maart 1851.
Arch. Bisd. Haarlem. Hartman aan Van Vree, 3 Januari 1851.
T. a. p. 22 December 1850.
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audientie, die stellig dacht, dat zij een verzoekschrift brachten. Of
schoon dit echter niet gebeurde, beloofde hij zijn krachtigen steun
in het organisatiewerk ').
Toch bleven de aartspriesters VAN DER HAAUEN en HARTMAN ge
neigd, aan de vraag van J. M. Lux te voldoen en zich bij adres tot
den Koning te wenden. President VAN VREE scheen te twijfelen, en
vrorg om inlichting bij Mgr. ZWIJSEN te Tilburg. Deze antwoordde
den 10. Januari en was van een heel ander gevoelen.
»De organisatie, zegt hij, behoort niet meer bij de regeering te huis
maar te Rome; weshalve een adres aan den Koning geheel overbodig
kan beschouwd worden. Zeer vertrouwelijk kan ik U met zekerheid
melden, dat de regeering zich bereid toont, den Paus vrij te laten
handelen en zelf de banden te verbreken, die daar tegen in den weg
staan, dat is, het concordaat vast te houden. Monseigneur BELGRADO,
verzekert men mij, is ook voor het behoud van het concordaat. Wij
behooren dus te beginnen met Rome te overtuigen, dat er van de
uitvoering van het concordaat nimmer iets zal komen, en te bewegen,
om hetzelve los te maken, en de kerk van Nederland zonder tusschenkomst der regeering te organiseeren.
»Toen ik 1 Januari 11. op den Ruwenberg was om mijnen H.E.W.
Coadjutus2) te complimenteeren, verhaalde mij in vertrouwen de
secretaris 3) dat onze gouverneur BORRET daar zijnde had gezegd, dat
zijn zoon de professor BORRET te Warmond een brief van onzen
minister te Rome, LIEDEKERKE , had ontvangen, inhoudende, dat Z .H.
nooit meer dan tegenwoordig verwijderd was van eene organisatie in
Nederland. Deze verwijdering kan alleen worden toegeschreven aan
de weigering van den kant van Rome, om het concordaat los te
laten, en van den kant der regeering om hetzelve uit te voeren."
Uit het bovenstaande weten wij echter zeker, dat Mgr. ZWIJSEN,
aldus sprekend, niet volledig ingelicht bleek, en dat wel degelijk het
hof en de regeering mede oorzaak der vertraging was. Bevestigd
wordt dit door een bericht van den toenmaligen referendaris van
eeredienst. Volgens hem, die zeer goed wist, wat men bii de her-

') T. a. p. Van der Ilaagen aan Van Vree, '25 Januari 1851.
Mgr. Den Dubbelden, die op den Ruwenberg resideerde.
3) G. P. Wilmer, later bisschop van Haarlem.

2)
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Vormden dacht en beraamde, werd het «oneigenaardig geacht, dat
het verlangen naar het herstel van het episcopaat alhier van het
huis van Oranje zou uitgaan" *).
Onbillijk

zou het zijn, deze uiting der hervormden te laken.

Opdringen behoefde men den katholieken de hierarchie niet. Blijk
baar was dit echter de vraag ook niet.

Hierop alleen kwam het

voorstel van minister VAN SONSBEECK neer, dat het hem vrij stond
met Rome in onderhandeling te treden, en wist hoe zich aangaande
het concordaat te gedragen.
Eindelijk, na twee en een halve maand, mocht de minister hierop
antwoord ontvangen.
inhoud ervan.

Een triumfkreet van DUCHASTEL leert ons den

»Hosanna! Hosanna! zoo roept hij uit, wij hebben

vertrouwen gehad in onze heilige zaak en onze hoop op den Heer
gesteld en Dominus memor fuit nostri et benedixit rtobis.

Hij heeft

de wolken, die het verstand des Konings verduisterden, verspreid en
hem den geest van billijkheid en vrede gegeven.

In één woord, wij

hebben ons groot proces bij den Koning gewonnen. De minister heeft
de meest volledige vrijheid ontvangen, om met liome te onderhandelen.
Het concordaat vervalt! moge het ad Patres gaan!
naar Mgr. BELGRADO om op spoed aan te dringen.
wezen, indien Rome de zaak vertraagde.
heerlijke palmzondag voor u" 2).

Morgen ga ik

Jammer zou het

Ziedaar, mijn vriend, een

Wel had men te Rome een llinken stoot noodig, om het concor
daat te laten vallen. Nog altijd bleef men bij de meening, dat de
hierarchie moest worden hersteld volgens het concordaat van 1827,
dat dan naar de veranderde omstandigheden eenige wijziging zou
ondergaan.

Diep betreurde men dit hier te lande, in de vaste over

tuiging, dat Rome bij onze regeering onoverwinnelijk verzet zou
ontmoeten. Niets was er echter bij een wederzijdsch vasthouden voor
•1e katholieken te hopen.

Ook hierin heeft het katholieke Nederland

zeer veel aan Mgr. ZWIJSEN te danken, dat hij niets onbeproefd liet,
om Rome tot andere gedachten te brengen 3).
1)
Arch. bisd. 's Bosch. Papieren
anderen.
2)

Van Son. Correspondentie Wilmer en

Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 4 April 1851.
'') Arch. aartsbisd. Utrecht. No. 174, Van Bommel uit Rome aan Ch. van
der Horst, 4 April 1851.
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Wilde men wachten, zoo luidde zijn redeneering, totdat het cohcordaat door de regeering werd uitgevoerd of stellig opgezegd, dan
zou de organisatie onbepaald y>ad calenclas graecus" worden ver
schoven. Het gouvernement kan zich niet verbinden, om door een
concordaat de bisschoppen te doteeren. Dit toch hangt bij de hedendaagsche staatsinrichting van de Kamers af, die elk jaar de begrooting
moeten stemmen. Het eene jaar toch zou men de toelagen voor den
R. K. eeredienst toestaan, het andere ze wellicht weigeren. Daarbij,
zullen de vicariaten van Limburg en Breda, zich niet evenzeer als
de regeering tegen de uitvoering van het concordaat verzetten ? Zullen
zij niet vreezen, bij andere bisdommen te worden gevoegd ? >) De
innige overtuiging van Mgr. ZWIJSEN was derhalve »dat. een organi
satie, die op het concordaat van 1827 steunt, thans onmogelijk is" 2).
Den 4. April 1851 had Mgr. ZWIJSEN een conferentie met Mgr.
BKLGRADO. Met al het gezag zijner machtige persoonlijkheid steunde
hij het volgende betoog: De regeering kan zich tot de organisatie,
die door het concordaat van 1827 gestipuleerd is, niet verplichten.
Want volgens de tegenwoordige grondwet is zoowel de Koning als de
regeering door de Kamers gebonden; daar de Kamers, grootendeels protestantsch, niets betrekkelijk de kerkelijke hierarchie zullen
toestaan. Daaruit volgt, dat de regeering met den besten wil ter wereld
over het concordaat niet kan onderhandelen zonder de Kamers. En
hebben de katholieken van de Kamers iets goeds te verwachten?
Indien derhalve de H. Stoel de vurig verlangde kerkregeling aan
Nederland wil schenken, dan moet het concordaat worden opgeheven
of in suspensie gehouden.
Hiertegen bracht Mgr. BELGRADO in, dat door de opheffing of
suspensie van het concordaat de katholieken alle tijdelijke voordeelen,
die de uitvoering van het concordaat meebrengt, voor altijd zouden
verliezen.
Deze voordeelen noemde Mgr. ZWIJSEN gering. De seminaries waren
voldoende gedoteerd; het tractement der bisschoppen zal hetzelfde
zijn als dat der apostolische vicarissen en in het ontbrekende zal door
de bekende vrijgevigheid der geloovigen overvloedig worden voorzien;
') Zie het vorige hoofdstuk, waar de petities dezer vicariaten.
') Arch. van het bixd. 's Bosch. Copieboek van Mgr. Zwijsen, 1850—1851.
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zoodat de bisschoppen in gunstiger omstandigheden zouden verkeeren,
dan die van Engeland, Ierland en de Vereenigde Staten. Voor de
vrijheid der kerkelijke hierarchie is het concordaat zeker nietnoodig,
omdat de grondwet voldoende waarborgen geeft.
Maar gesteld eens dat men eenige tijdelijke voordeelen verloor, de
geestelijke, uit de organisatie zonder concordaat voortvloeiend, zijn
zeer groot. Want de H. Stoel, niet gebonden door een conventie, zal
geheel vrij zijn in het oprichten, omschrijven en inrichten der bis
dommen en tevens in de benoeming der bisschoppen enz. enz.
»En om vrijelijk mijn meening te zeggen, zoo besloot Mgr. ZWIJSEN
juist om die vrijheid zullen de katholieken een organisatie zonder
concordaat met meer geestdrift aanvaarden dan de uitvoering der
conventie. En ik durf U verzekeren, Monseigneur, dat mijn mede
bisschoppen de meening deelen, die ik U thans heb verklaard.
»\Vat daarvan zij, indien de H. Stoel een ander gevoelen aan
gaande deze belangrijke quaestie omhelsde, ik onderwerp gaarne het
mijne aan zijn hoogste gezag" ').
Lichtelijk begrijpt men, dat Mgr. BELGRADO dit alles naar Rome
berichtte. Tot de opheffing van het concordaat was men echter nog
niet te bewegen. En al begon men ook allengs van de uitvoering af
te zien, dan nog zou en moest het ook na de organisatie in suspensie
blijven.
Intusschen kreeg BELGRADO in September van Rome de opdracht,
om de organisatie voor te bereiden en inlichtingen te geven 2). Hier
over verheugde zich minister van SONSBEECK ten zeerste en zag reeds
de officieele onderhandeling in het verschiet. Dit blijkt uit zijn ant
woord aan de commissie van rapporteurs, bestaande uit de heeren
LUYBEN,
DULLERT .

stelling

DOMMER

VAN

POLDERSVELDT, METMAN,

In haar rapport
van

het

over

VAN NISPEN en

het ontwerp van wet tot vast

VII hoofdstuk der

staatsbegrooting

verklaarde

zij te gelooven, »dat de stappen tot regeling van de aangelegen
heden der roomsch katholieke Kerk hier te lande, welke van die
Kerk zelve moeten uitgaan, door de regeering krachtig kunnen en
moeten bevorderd worden, omdat naar haar eenparig oordeel, het

') Arch. bisd. 's Bosch Copieboek van Mgr. Zwijsen, 1850— 1851.
2) Arch. bisdom 's Bosch. Dagregister van Zwijsen, '25 Sept. 1851.
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belang van den staat medebrengt, dat de abnormale toestand, waarin
het roomsch katholiek kerkgenootschap tot heden verkeert, ophoude.
Bij een onderhoud met den minister ') van eeredienst stelde de com
missie eenige vragen, waarop VAN SONSBEECK antwoordde, dat de
regeering gemeend had niet het eerst »tot officieele mededeelingen
te moeten overgaan, dat zij echter gegronde redenen heeft om te
gelooven, dat van de zijde van den H. Stoel openingen ten opzichte
dier regeling aan haar gedaan zullen worden, en tevens het er voor
te houden, dat die openingen niet lang achterwege zullen blijven" 2).
Zoover was de zaak in October 1851 gevorderd.
Verschillende oorzaken zijn de naaste aanleiding tot het begin der
officieele correspondentie geweest. Vooreerst een brief van Mgr. ZWIJSEN, waarin deze den 1. November het onderhoud van den 4. April
kort samenvatte; dan een nieuw overleg tusschen Mgr. BELGRADO
en Mgr. ZWJJSEN, en ten slotte een officieuse conferentie van den
eerste met minister VAN SONSBEECK. Veilig kon men zeggen, dat de
belangrijke zaak voldoende was besproken.

Onder den indruk dezer conferenties schreef Mgr. BELGRADO den
11. November aan kardinaal FRANSONI den brief, die een beslissend
antwoord van Rome tengevolge had, en daarom hier niet mag ontbreken.
»Na rijp overleg, aldus de internuntius, na een conferentie met
Mgr. den bisschop van Gerra en een officieus onderhoud, dat ik dezer
dagen had met Z. Exc. den minister VAN SONSMEECR ben ik in staat
te antwoorden op het schrijven, dat Uw Eminentie zich gewaardigde,
onder dagteekening van den 27. September, tot mij te richten over
de zoo belangrijke zaak der kerkelijke organisatie. Ik geloof niet, dat
het noodig is lang uit te weiden over het tijdige dezer organisatie,
indien de H. Vader ze aan de katholieken van dit land wilde toestaan.
Want (om niet te spreken van mijn mededeelingen aan Uw Eminentie
en Z. Eminentie den pro secretaris van staat om die tijdigheid in
het licht te stellen} de eerbiedige maar niettemin dringende verzoek
schriften, zoowel door geestelijken als door leeken van eiken rang
aan de voeten van Z. H. neergelegd, verspreiden voldoende licht over
dat punt.
') Van Sonsbeeck, die voorloopig de portefeuille van eeredienst bij die
van buitenlandsche zaken had.
2)
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»Ik geloof niet te overdrijven, wanneer ik zeg, dat de ministerieele
verklaring '), waarvan de katholieke leden van de Tweede Kamer der
staten-generaal gewag maken in hun adres aan den H. Vader van
den 24. December 11., een openbare bekendmaking van de tijdigheid
der organisatie is geweest; een bekendmaking, waartegen de protes
tanten zich niet uitdrukkelijk hebben verzet en die door niemand
openlijk is bestreden.
«Maar indien deze organisatie moest worden tot stand gebracht
volgens het concordaat van 1827, dan kan ik aan Uw Eminentie de
stellige verzekering geven, dat er zoodanige beletselen zullen rijzen,
dat voor het oogenblik en wellicht voor langen tijd van elke kerk
regeling zou moeten worden afgezien.
»De invloedrijke protestantsche Kamerleden hoort men vaak zeggen:
Wij hebben er niets tegen, dat de hierarchie der katholieke kerk wordt
hersteld, mits niet door het concordaat. Ook kunnen de protestanten
zelf niet ontkennen, dat, bijzonder uit kracht der herziene grondwet
van 1848, de katholieken werkelijk recht hebben om zich te organiseeren 2). Zelfs laat de periodieke pers doorschemeren, dat de protestan
ten het herstel verwachten, maar dan evenwel een organisatie volgens
de vrijheid der grondwet, niet volgens de artikelen van het concordaat.
»Ëvenzeer is het de meening van veel achtenswaardige katholieken,
dat het concordaat gesloten is in een tijd, dat de katholieke Kerk niet
zulk een volledige vrijheid genoot als heden, en als zij in de toekomst
altijd meer zal genieten, naarmate de instellingen van 1848 de nood
zakelijke ontwikkeling en gewenschte bevestiging zullen erlangen.
»Voor een kerkelijke organisatie, waarbij het concordaat niet uit
gevoerd, maar in suspensie wordt yehouden, is geen enkel gevaar of
ongerief te duchten uit den thans heerschenden politieken toestand
des lands. Want de titulaire bisschoppen zouden, indien het noodig
was, zoo goed als nu de apostolische vicarissen, bescherming en steun
van de regeering ontvangen, en wel uit kracht der constitutie, die op
het algemeen recht is gegrondvest.
«Mocht er ooit in dit land een omwenteling plaats hebben (hetgeen
zeer onwaarschijnlijk is), waardoor men, na de vernietiging der bur•) Zie het vorige hoofdstuk.
Vgl. Hoofdstuk V, op het einde.
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gerlijke instellingen, moest terugkeeren naar den tijd van kwelling
en vervolging, ook dan nog zou zonder twijfel de toestand der katholieken
gunstiger zijn, indien zij bisschoppen hadden in plaats van apostolische
vicarissen. Want een der eerste reden, waarom men bisschoppen vroeg,
is toch altijd deze geweest, dat men een zedelijk lichaam wenschte,
dat in staat is, zoowel in gunstige als in moeilijke omstandigheden
eensgezind te denken en onder een wettig en geëerbiedigd bestuur
met vereende kracht te handelen. Daarom geloof ik, dat, ook zelfs in
de onwaarschijnlijke veronderstelling eener omwenteling, waarin de
tegenwoordige liberale instellingen zouden verdwijnen, dat ook dan
de katholieken, goed door hun eigen bisschoppen geleid, beter hun
eigen toestand zouden kennen en doen eerbiedigen.
»lk mag niet vergeten, Uwe Eminentie er op te wijzen, dat het
tegenwoordig ministerie zich zeer geneigd toont, om het voorstel eener
organisatie, mits ze niet geschiede door de uitvoering van het con
cordaat, te ontvangen, en dat, wanneer een Nota werd aangeboden
met de bedoeling, om aldus de organisatie te willen invoeren; en dit
wel, omdat de H. Vader verlangt in onderlingen vrede te organiseeren,
en omdat door den hedendaagschen toestand des rijks de organisatie
even nuttig en veilig belooft te wezen, al wordt ook het concordaat
van 1827 niet uitgevoerd; — wanneer zulk een Nota werd aange
boden, twijfel ik geenszins, of spoedig zou er een gunstig antwoord
komen, een antwoord, dat ons gerust zou stellen aangaande de onzeker
heid, die wij in een dergelijke organisatie zouden kunnen vreezen" »)•
Eindelijk was Rome overtuigd. Weldra kwam een gunstig ant
woord terug, waarop dan na eenige dagen de diplomatieke officieele
correspondentie tusschen Mgr. BELGRADO en minister VAN SONSBEECK
kon beginnen.
De eerste Nota van BELGRADO dagteekent van den 'J. December
1851 en maakt melding van het vurig verlangen der katholieken naar
het herstel der hierarchie, van de gunstige verklaringen der regee
ring, aan de Kamer gedaan, en van de instemming door deze aan
die verklaringen betuigd.

Daarom oordeelt de H.

Vader dat het

gunstige tijdstip gekomen is, om over te gaan tot de organisatie der

') Arch. van tiet bisdom Utrecht. Varia. Belgrado aan Kard. Fransoni 11
Nov. 1851.
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bisschoppelijke hierarchie. En hoewel dat herstel uitsluitend tot de
rechtsmacht des Pausen behoort, geeft toch de H. Stoel aan den
Koning der Nederlanden kennis daarvan, ten einde in overleg te
treden, wat er met betrekking tot het concordaat, dat tot hiertoe
beide partijen verbindt, behoort te geschieden ')•
Op denzelfden 9 December overhandigde Mgr. BELGRADO deze
Nota aan minister VAN SONSBEECK en hoopte spoedig een gunstig
antwoord te ontvangen 2).
Niet weinig echter zag Mgr. BELGRADO zich in die verwachting
bedrogen; want drie en een lialve maand liet het antwoord op deze
eerste Nota zich wachten. Reeds in Januari 1852 was het uitgelekt,
dat men in het kabinet des Konings voor een gunstig antwoord vrij
kwalijk gestemd was 3 ).

In Maart kwam tot president VAN VREE

zelfs een bericht, dat de zaak «bijna hopeloos

scheen en opnieuw

4).

in het kabinet des Konings behandeld werd
Tegenstrijdige berichten deden de ronde. Zoo ontving Mgr. ZWIJSEN
eene mededeeling, die volstrekt niet met de bedoeling van Rome
strookte

»Onlangs schreef mij de heer MUTSAERS uit 's-Hage, aldus

ZWIJSEN, dat de organisatie op het paleis rustte en daar nog lang

kon slapen. Rome wil dat onze regeering vrage vernietiging van het
concordaat, en het schijnt, dat de regeering passief wil blijven. Dit
onder ons" 5). Men ziet het, de zegsman van Mgr. ZWIJSEN was dit
maal niet op d) hoogte.

Vernietiging toch van het concordaat wilde

Rome geenszins, integendeel het concordaat zou onuitgevoerd blijven
bestaan, en de hierarchie onafhankelijk daarvan worden opgericht.
Dit was derhalve de oorzaak van het uitstel niet.
Ofschoon sommigen van meening waren, dat men de vertraging
aan VAN SONSBEECK had te wijten, die. volgens DUCHASTEL, »als de
kevers tot spoed moest worden aangespoordü), het lag aan hem volstrekt
niet.

In het kabinet des Konings alleen vond de vertraging haar

oorzaak. Men was er gebelgd over, dat het concordaat in deze onder')
2)
3)
4)
5)
6)

Handelingen, I, bi. 152—155.
Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 9 December 1851.
Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 31 Januari 1852.
Papieren Cramer, van Vree aan Cramer, 13 Maart 1852.
Arch. bisd. Haarlem. Zwijsen aan Van Vree, 15 Februari 1852.
Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 2 Februari 1852.
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handeling was genoemd. Zeer kwalijk werd het genomen, dat de curie
twee zaken tegelijk beoogde: het herstel der hierarchie en de instand
houding van het concordaat.

Volstrekt mocht Rome niet vergeten,

dat Nederland, niettegenstaande de vrije constitutie van 1848, toch
altijd nog een protestantsch land bleef.

BELGRADO antwoordde ont

wijkend maar liet toch doorschemeren, dat hij een nota of een con
ferentie verlangde, om zoo mogelijk de ongunstige indrukken weg te
nemen ').
Ook te Rome werd men ongeduldig over het lange uitstel der
regeering. Pius IX droeg kardinaal ANTONELLI op, in zijn naam den
internuntius BELGRADO tot spoed aan te manen.

Derhalve noch aan

Rome noch aan BELGRADO was de vertraging te wijten 2).
Van de andere zijde kon het niemand verwonderen, dat vele
katholieken nochtans de schuld gaven aan Rome. Met alle middelen
zocht BELGRADO dat wantrouwen weg te nemen.

«Mijn overtuiging

aangaande de allergunstigste stemming te Rome, om ons zoo spoedig
mogelijk een organisatie te schenken, is zoo vast, dat ik het zeer
misplaatst en beleedigend zou vinden, daar ook maar een oogenblik
aan te twijfelen.' Daarenboven wenscht BELGRADO, dat de pers nog
een tijd lang zwijge, om de regeering niet te verbitteren. «Alleen,
zeide hij, zou men in een paar woorden zijn verwondering kunnen
uitdrukken, dat de zaak der organisatie, die natuurlijk en logisch
uit de constitutie van 1848 volgt, die gemotiveerd en openlijk voor
gesteld is in de Kamer en redelijkerwijze niet kan worden belet, dat
zulk een zaak nog niet beslist is; dat men wel aan de officieele
onderhandeling den noodigen tijd wil gunnen, maar toch den vurigen
wensch koestert, dat de hindernissen, zoo er zijn, spoedig uit den weg
geruimd en de lange teleurstellingen der katholieken met een goeden
uitslag worden beloond" 3;.
Ofschoon dit bericht ons zeer welkom is, om de gemoedsstemming
van BELGRADO te vertolken, het behoefde niet te worden opgenomen
in De Tijd. Want den '24. Maart ontving de internuntius het lang
verwachte antwoord, dat denzelfden dag door VAN SONSBEECK was
')
2)
O. S.
3)

Nimt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 15 Maart 1852.
Arch. der Prop. te Rome. Door tusschenkomst van Dom van Heteren.
B.
Papieren Cramer Belgrado aan Cramer, 20 Maart 1852.
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onderteekend. De

Nota herinnert er aan, dat de Koning geneigd is

aan zijne katholieke onderdanen alles toe te staan, wat ten deze kan
worden gevorderd; maar wijst er tevens op, dat de grondslag, waarop
voortaan de betrekkingen tusschen de katholieke Kerk en de Nederlandsche

regeering

zullen steunen, niet tweeledig mag

zijn,

en

de regeering derhalve verlangt, dat door het feit der vrije organisatie
zelf het gouvernement der Nederlanden wederkeerig ontheven zal zijn
»van de verbintenissen, die voor hetzelve uit de overeenkomst van
1827 en 1841 zouden kunnen worden afgeleid."
Onder dit voorbehoud was VAN SONSBEECK gemachtigd te ver
klaren, dat men vrijelijk tot het herstel der hierarchie kon overgaan ').
Nog denzelfden dag zond Mgr. BELGRADO de Nota naar Rome met
een begeleidend schrijven waarin hij zijn tevredenheid uitdrukt over
de goede gezindheid van VAN SONSBEECK en over de Nota, omdat ze
is, zooals men, met het oog op de godsdienstige verhoudingen hier te
lande, kon verwachten. Krachtig spoort Mgr. BELGRADO tot toegeef
lijkheid aan en voegt er bij: »De duidelijke woorden des ministers
over het concordaat bereiden, indien ik mij niet bedrieg, den weg
tot concessiën en ophelderingen, die de H. Stoel met zijn gewone
wijsheid zal weten te geven" 2).
Wel mocht BELGRADO de goede gezindheid van VAN SONSBEECK
roemen. Deze toch gelastte bovendien graaf VAN LIEDEKERKE, gezant
bij het pauselijk hof, om te Rome op spoed aan te dringen. Onver
wijld hoopte de minister de mededeeling te ontvangen, dat de II. Vader
aangaande het buiten werking stellen der overeenkomst van 1827 met
het Nederlandsche hof overeenstemde. »Ik zeg: onverwijld, zoo gaat
VAN SONSBEECK door.

Immers men moet in den sterk bewogen tijd,

dien wij beleven, niet te veel op de toekomst rekenen. Beschouwt
het tegenwoordig gouvernement des Konings de bisschoppelijke rege
ling der katholieke Kerk in dit land niet alleen als door het belang
dier Kerk zelf gevorderd, maar ook door het wezenlijk belang van
den staat, er is geen de minste waarborg, dat een toekomstige regee
ring, hoe ook voor het overige met de beste bedoelingen bezield,

') Handelingen I, bl. 154—157.
2) Nxnt. Arch. Belgrado aan Antonelli, '24 Maart 1852.
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dezelfde zienswijze zou hebben. Indien het episcopaat eens, overeen
komstig het antwoord aan den H. Stoel gegeven geregeld mocht zijn,
zoo zullen de ondergeschikte punten achtereenvolgens van zelf worden
geregeld. Overigens hoe eenvoudiger en in hoe nauwer grenzen de
wijze van uitvoering is, hoe meer het doel zonder zwarigheden zal
bereikt worden" '). Over dit schrijven zal VAN SONSBEECK later nog
veel moeten hooren.
In de hoogere katholieke kringen was men zoowel over dezen
brief als over de Nota zeer tevreden. Wel had men eenige uitdruk
kingen der Nota tegenover Pius IX anders gewenscht, maar men
diende zich te herinneren, dat in het kabinet des Konings de protestantsche geest bij de redactie had voorgezeten. Ook zag men eenige
voorrechten, door het concordaat geschonken, verloren gaan; maar
de hoofdzaak bleef altijd, »dat de H. Stoel geheel vrij zal zijn, om
aan de katholieke Kerk van dit land de organisatie te geven, welke
zij goed vindt". Allerduidelijkst was deze vrijheid uitgedrukt.
Tijdens een onderhoud met Mgr. BELGRADO uitte graaf DUCHASTEL
de vreeze, dat de val van het kabinet THORBECKE de gansche zaak
kon verijdelen; waarop Mgr. BELGRADO antwoordde: »Dat is on
mogelijk, daarvoor is het te laat. Wij zijn in het bezit van een stuk
(Nota van 24 Maart), waarvan we gebruik zullen maken. Vóórdat
een jaar voorbij is, zult gij bisschoppen hebben"2). Hetzelfde ver
trouwen koesterde het bekende Kamerlid Jhr. VAN NISPEN VAN SEVENAER, die den 3. April J. A. SMITS, den redacteur van De Tijd, met
deze blijde tijding verraste 3).
Jammer was het. dat de stemming te Rome aanmerkelijk met die
van BELGRADO en de ingewijden hier te lande verschilde. Wel vol
deed het eerste gedeelte der Nota, namelijk dat niets de vrije orga
nisatie in het koninkrijk der Nederlanden verhindert en dat Z. M.
alles wil toestaan, wat een volkomen genot van de rechten en vrij
heden der grondwet zou kunnen bevorderen ; gaarne gaf men te kennen,
dat de H. Vader op den grondslag der constitutie zou overgaan tot
het herstel der kerkelijke organisatie; daarentegen kon echter het
Romeinsche hof de hier gekoesterde meening niet deelen, alsof bij de
') Handelingen, I, bl. 156—159.
2) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 8 en 15 April 1852.
3) Papieren Cramer. Smits aan Cramer, 3 April 1852.
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suspensie der overeenkomst van 1827, n;i het herstel der hierarchie,
een tweeledige grondslag der betrekkingen tusschen Kerk en staat zou
bestaan. Want zoolang genoemde overeenkomst in suspensie bleet, kon
zij geenszins tot grondslag verstrekken, werd ze echter uitgevoerd, dan
zou zij de eenige grondslag zijn. Daarom besloot mer. ter kennis van
de Nederlandsche regeering te brengen, dat de organisatie geschieden
zou onafhankelijk van de overeenkomst van 1827, welke bijgevolg
niet vernietigd, maar ter zijde gesteld zou worden, gelijk reeds ge
schied was bij de oprichting der apostolische vicariaten, welke in het
jaar 1841 plaats vond.
Met groote teleurstelling ontving Mgr. BELGRADO de opdracht, dit
verlangen van den H. Stoel in officieele Nota ter kennis onzer regee
ring te brengen en deed het tegen zijn zin den 23. Juni 1852.
Was BELGRADO bedroefd, onze regeering en niet het minst minister
VAN SONSBEECK waren over de vasthoudendheid van Rome ten zeerste

gebelgd.

De plannen des laatsten dreigden in duigen te vallen.

De

diplomatieke correspondentie lag afgebroken en scheen niet meer te
worden hervat. Wat wonder, dat in hoogere, ook zeer katholieke
kringen, de laatste Nota van Rome sterk werd gegispt? DUCHASTEL
noemde ze «onbegrijpelijk". Voor VAN SONSBEECK was de teleurstel
ling te grievender, wijl hij op het punt stond zijn portefeuille neer
te leggen.

Hij overwon zich echter en bleef, om de diplomatieke

officieele correspondentie te voltooien. Aan Mgr. BELGRADO en minister
VAN SONSBEECK is het te danken, dat den 14. Augustus de betrek

king hervat werd.
De Nota van die dagteekening is zeer krachtig gesteld. Tot zijn
leedwezen had hij gemerkt, aldus ongeveer VAN SONSBEECK, dat zijn
bedoelingen door den H. Stoel niet schenen te zijn begrepen.

De

verklaring toch, dat niets de organisatie verhinderde, was enkel gegeven
op voorwaarde, »dat de H. Stoel met het gouvernement des Konings
eenstemmig zou zijn over de eventuëele onwaarde van het concor
daat van 1827, en met name, dat de H. Vader met hem erkennen
zou, dat dan door het feit alleen der vrije organisatie der katholieke
Kerk de regeering der Nederlanden wederkeerig ontheven zou zijn
van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit de overeen
komsten van 1827 en 1841". Hierop liet VAN SONSBEECK nog volgen,
dat er van een organisatie geen sprake kon wezen, vóórdat men weder-
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zijds tot recht begrip van de waarde der overeenkomsten van 1827
en 1841 gekomen zou zijn.

Want, zoo besloot hij, »deze overeen

komsten ter zijde te stellen op voorwaarde, dat zij te eeniger tijd al
hare verbindende kracht zouden kunnen hernemen, is haar werkelijk
handhaven en alleenlijk de uitvoering verschuiven. Dit zou, bij de in
de Nederlanden aan de R. Iv. Kerk te verleenen vrijheid noch juist
noch billijk zijn. Men zou aldus van dit oogenblik af de betrekking
tusschen den staat en gezegde Kerk op een enkelen grondslag doen
rusten, maar de mogelijkheid laten voortbestaan, om eventueel een
anderen grondslag te doen leggen, weinig overeenstemmend met de
beginselen, die men voor het oogenblik tot uitgangspunt zou hebben
aangenomen" ').
Terstond ging de Nota naar Rome. Zelfs voegde BELGRADO een
depêche eraan toe, die zoo vurig gesteld was sn zóó zeer aandrong
op een gunstig antwoord, dat hij zich op het einde gedwongen zag,
den kardinaal verschooning te vragen voor zijn vrijmoedigheid. Het
ge wicht der zaak had hem meegesleept. Ten slotte smeekte BELGRADO
den H. \ader, deze gunstige gelegenheid, die vermoedelijk nooit meer
zou worden aangeboden, toch niet te laten voorbijgaan. Binnenkort
zou men het berouwen 2).
Allicht kon iemand door het bovenstaande worden verleid, den H. Stoel
\an onvoorzichtige vasthoudendheid beschuldigen.

Maar men dient

zich te herinneren, dat de menschen spoedig tot ongeduld overhellen
en zich zeer gemakkelijk overhaasten.

De Kerk daarentegen en de

H. Stoel blijven bestaan tot het einde der tijden en daarom heerscht
daar geduld, daarom gaat men voorzichtig en veilig maar toch met
vaste schreden vooruit.

Ten andere had de Nederlandsche regeering

het er niet naar gemaakt, om spoedig het vertrouwen te winnen.
Wel kostte het geringe moeite, het met zooveel moeite gesloten
concordaat te vernietigen; maar ontving men van een regeering,
die nog nooit billijk tegenover de Kerk had gehandeld, iets dege
lijks en duurzaams daarvoor in de plaats?
goed

gestemd,

wie

waarborgde

de

En al was de regeering

gezindheid

eener

volgende

regeering? Was de organisatie, die men thans toeliet en de grondwet,
') Handelingen, I, bl. 162—166.
2)

Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 27 Sept. 1852.
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waarop zij steunde, tegen een latere omwenteling bestand? Zóóveel
kwade trouw had Rome de laatste dertig jaren ondervonden, dat het
bij het eerste beste teeken van welwillendheid het lang gekoesterde
wantrouwen niet terstond kon afleggen. Daar was tijd voor noodig.
[n zulke allengs toenemende goede gezindheid verkeerde het
Romeinsche hof, toen den 24. Augustus de Nota van VAN SONSBEECK
met de depêche van BELGRADO daar aankwam. Pius IX werd er zeer
door getroffen. Nog dezelfde dag gelastte hij, dat hem alle stukken
der officieele onderhandeling werden voorgelegd. Na rijp overleg gaf
de H. Vader aan ANTONELLI de opdracht, zonder uitstel aan BEL
GRADO te berichten, dat alle voorwaarden van het Nederlandsch
gouvernement hem voldeden en aldus de onderhandeling kon voortgaan.
Den 6. September 1852 bereikte dit schrijven Den Haag. De bege
leidende brief van ANTONELLI aan BELGRADO ving aan met de
bemoedigende woorden: «Gij hebt uw pleit bij den H. Vader ge
wonnen"! ').
Nu schreef BELGRADO zijn laatste Nota, die hij den 17. September
onderteekende. Hij verklaart, dat de H. Stoel volgens de beginselen
der grondwet zal overgaan tot het herstel der geregelde kerkelijke
organisatie en »dat, door het feit zelf der herstelling der bisdommen
voor het koninkrijk zullen vervallen al de bijzondere verbintenissen,
die tusschen den H Stoel en de Nederlandsche regeering door de
overeenkomst van 1827 en 1841 zijn aangegaan" 2).
Ofschoon onder den indruk eener moeilijke zitting der Eerste
Kamer, wilde minister VAN SONSBEECK terstond de Nota zien en
doorloopen. Vooral het tweede gedeelte, waar eerlijk en open ver
klaard wordt, dat het concordaat van 1827 zal vervallen, las hij met
vreugde en hij vleide zich, dat ook Z. M. de Nota met groot genoegen
zou ontvangen. Later zou de minister een antwoord geven, dat echter,
volgens Mgr. BELGRADO, enkel een kennisgeving van ontvangst be
hoefde te zijn, »omdat, zoo zegt hij, door een volledig en beredeneerd
antwoord allicht de lichtgeraaktheid van sommigen uit de omgeving
des Konings en uit het gouvernement wordt gaande gemaakt."
Den volgenden dag toonde BELGRADO aan VAN SONSBEECK een tweede
') T. a. p. Duchastel aan Cramer, 27 September 1852.
2) Handelingen, I, bl. 166—169.
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Nota, die ten doel had, om de toelagen zoowel voor de geeste
lijkheid als voor het bouwen en restaureeren van kerken, wanneer
het concordaat verviel, in veiligheid te stellen. Aanvankelijk scheen
de minister geneigd, deze Nota te aanvaarden, en wel als een aan
maning, om de belangen der Kerk, die in het verleden vaak stiefmoe
derlijk waren behandeld, in de toekomst krachtiger te beschermen.
Later betoogde de minister, dat die Nota natuurlijkerwijze door velen
moest worden gezien.

Dan zou dit vreezen voor de toekomst aan

scherpe opmerkingen en zeer onaangename discussiën bloot staan,
(iroot gevaar zou men loopen, door die Nota de zaak lang te vertra
gen. Overigens was het zijn stellige meening, dat de tegenwoordige
staat der geestelijkheid met betrekking tot de toelagen volstrekt niet
slechter zou worden; dat eindelijk door de Nota van 17 September
enkel en alleen de overeenkomst van 1827 en 1841 werd vernietigd
en al het andere behouden bleef. Wel toonde zich VAN SONSBEECK
geheel bereid, te doen wat den H. Vader mocht behagen, maar gaf toch
den raad, dat BELGRADO, tenminste voor het oogenblik en zoolang de
omstandigheden er niet toe noopten, de tweede Nota niet zou overreiken.
Op grond dezer beschouwingen maakte BELGRADO gebruik van de
volmacht, hem door ANTONELLJ gegeven, en hield de tweede Nota terugi).
De eerste bood VAN SONSBEECK den Koning aan op den 20. Sep
tember, die het stuk kort daarop in den ministerraad bracht. Deze
dacht er geheel anders over dan Mgr. BELGRADO en VAN SONSBEECK,
en oordeelde een eenvoudige kennisgeving van ontvangst niet voldoende.
Ken volledige Nota van antwoord werd voorbereid en vermoedelijk
den 6. October in den ministerraad besproken. Men was tevreden
over de concessiën van den H. Stoel en met name over de vernietiging
van het concordaat.
VAN SONSBEECK onderteekende daarop de laatste Nota den 16.

October2). Hiermee was de zaak beslist: volkomen vrij kon Rome
thans overgaan tot het herstel der hierarchie.
Denzelfden 10. October ontving VAN SONSBEECK het ontslag, dat
hij reeds half September had gevraagd.

Herhaaldelijk verzekerde hij

aan BELGRADO, «alles in het werk te hebben gesteld, om tot dit resul') Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 18 Sept. 1852.
2) Handelingen, I, bl. 170—172.
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waarop zij steunde, tegen een latere omwenteling bestand? Zóóveel
kwade trouw had Rome de laatste dertig jaren ondervonden, dat het
bij het eerste beste teeken van welwillendheid het lang gekoesterde
wantrouwen niet terstond kon afleggen.

Daar was tijd voor noodig.

In zulke allengs toenemende goede gezindheid

verkeerde het

Romeinsche hof, toen den 24. Augustus de Nota van VAN SONSBEECK
met de depêche van BELGRADO daar aankwam. Pius IX werd er zeer
door getroffen.

Nog dezelfde dag gelastte hij, dat hem alle stukken

der officieele onderhandeling werden voorgelegd. Na rijp overleg gaf
de H. Vader aan ANTONELU de opdracht, zonder uitstel aan BEL
GRADO

te berichten, dat alle voorwaarden van het Nederlandsch

gouvernement hem voldeden en aldus de onderhandeling kon voortgaan.
Den 6. September 1852 bereikte dit schrijven Den Haag.
leidende brief

van

ANTONELU

De bege

aan BELGRADO ving aan met de

bemoedigende woorden: »Gij hebt uw pleit bij den H. Vader ge
wonnen"! ').
Nu schreef BELGRADO zijn laatste Nota, die hij den 17. September
onderteekende.

Hij verklaart, dat de H. Stoel volgens de beginselen

der grondwet zal overgaan tot het herstel der geregelde kerkelijke
organisatie en »dat, door het feit zelf der herstelling der bisdommen
voor het koninkrijk zullen vervallen al de bijzondere verbintenissen,
die tusschen den H

Stoel en de Nederlandsche regeering door de

overeenkomst van 1827 en 1841 zijn aangegaan" 2).
Ofschoon onder den indruk eener moeilijke zitting der Eerste
Kamer, wilde minister VAN SONSBEECK terstond de Nota zien en
doorloopen.

Vooral het tweede gedeelte, waar eerlijk en open ver

klaard wordt, dat het concordaat van 1827 zal vervallen, las hij met
vreugde en hij vleide zich, dat ook Z. M. de Nota met groot genoegen
zou ontvangen. Later zou de minister een antwoord geven, dat echter,
volgens Mgr. BELGRADO, enkel een kennisgeving van ontvangst be
hoefde te zijn, »omdat, zoo zegt hij, door een volledig en beredeneerd
antwoord allicht de lichtgeraaktheid van sommigen uit de omgeving
des Konings en uit het gouvernement wordt gaande gemaakt."
Den volgenden dag toonde BELGRADO aan VAN SONSBEECK een tweede

') T. a. p. Duchastel aan Cramer, 27 September 1852.
2) Handelingen, I, bl. 166—169.
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Nota, die ten doel had, om de toelagen zoowel voor de geeste
lijkheid als voor het bouwen en restaureeren van kerken, wanneer
het concordaat verviel, in veiligheid te stellen. Aanvankelijk scheen
de minister geneigd, deze Nota te aanvaarden, en wel als een aan
maning, om de belangen der Kerk, die in het verleden vaak stiefmoe
derlijk waren behandeld, in de toekomst krachtiger te beschermen.
Later betoogde de minister, dat die Nota natuurlijkerwijze door velen
moest worden gezien.

Dan zou dit vreezen voor de toekomst aan

scherpe opmerkingen en zeer onaangename discussiën bloot staan.
Groot gevaar zou men loopen, door die Nota de zaak lang te vertra
gen. Overigens was het zijn stellige meening, dat de tegenwoordige
staat der geestelijkheid met betrekking tot de toelagen volstrekt niet
slechter zou worden; dat eindelijk door de Nota van 17 September
enkel en alleen de overeenkomst van 1827 en 1841 werd vernietigd
en al het andere behouden bleef. Wel toonde zich VAN SONSBEECK
geheel bereid, te doen wat den H. Vader mocht behagen, maar gaf toch
den raad, dat BELGRADO, tenminste voor het oogenblik en zoolang de
omstandigheden er niet toe noopten, de tweede Nota niet zou overreiken.
Op grond dezer beschouwingen maakte BELGRADO gebruik van de
volmacht, hem door ANTONELLI gegeven, en hield de tweede Nota terug1).
De eerste bood VAN SONSBEECK den Koning aan op den 20. Sep
tember, die het stuk kort daarop in den ministerraad bracht. Deze
dacht er geheel anders over dan Mgr. BELGRADO en VAN SONSBEECK,
en oordeelde een eenvoudige kennisgeving van ontvangst niet voldoende.
Een volledige Nota van antwoord werd voorbereid en vermoedelijk
den 6. October in den ministerraad besproken. Men was tevreden
over de concessiën van den H. Stoel en met name over de vernietiging
van het concordaat.
VAN SONSBEECK onderteekende daarop de laatste Nota den 16.

October2). Hiermee was de zaak beslist: volkomen vrij kon Rome
thans overgaan tot het herstel der hierarchie.
Denzelfden 16. October ontving VAN SONSBEECK het ontslag, dat
hij reeds half September had gevraagd.

Herhaaldelijk verzekerde hij

aan BELGRADO, oalles in het werk te hebben gesteld, om tot dit resul') Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 18 Sept. 1852.
2) Handelingen, I, bl. 170—172.
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taat te komen; en hij verheelde niet, dat de uitkomst zijn verwach
ting had overtroffen. Voor de regeering beschouwde VAN SONSBEECK
de zaak als geëindigd en terwijl hij thans als particulier en katholiek
kon spreken, vleide hij zich, dat de H. Vader zonder uitstel zou over
gaan tot het herstel, omdat de tijd gunstig was en de toekomst allerlei
bezwaren en belemmeringen deed vreezen 1).
Onnoemelijk veel heeft het katholieke Nederland aan Mr. H. VAN
SONSBEECK te danken. Minister van buitenlandsche zaken en van R. K.

eeredienst in den hachelijken tijd der onderhandeling, heeft hij niet
enkel aan de katholieke zaak uitmuntende diensten bewezen, maar
volgens het getuigenis van Mgr. BELGRADO is het aan zijn volharding,
aan zijn krachtig optreden te danken, dat de grondslag voor de bis
schoppelijke organisatie officieel werd erkend. De zoo moeilijke voor
bereiding en effening van het terrein, waarop de H. Vader het gebouw
der hierarchie zou optrekken, was voor een groot deel het werk van
VAN SONSBEECK, die BELGRADO met kracht ondersteunde en te Rome

vertrouwen inboezemde.
«Zulke feiten, aldus BELGRADO aan Dr. CRAMER , vragen de dank
baarheid der katholieken. Ik verzoek De Tijd hierop te gelegener tijde
te wijzen. De katholieke kiezers verzoek ik, om hem tot candidaat
te stellen, ook al zou hij later voor de eer bedanken. En indien er
een herinneringsmedaille van het herstel der hierarchie wordt geslagen,
dan reken ik er op, dat de commissie VAN SONSBEECK niet zal vergeten,
maar hem een exemplaar en een begeleidend schrijven zal vereeren" 2).
Zelf deed BELGRADO alles, om VAN SONSBEECK een decoratie van
Z. H. te bezorgen. »Uw Eminentie sta mij toe, zoo schreef hij reeds
17 Uctober 185?, er op te wijzen, dat de Heer VAN SONSBEECK, oud
minister van buitenlandsche zaken en groot-kruis van verschillende
orden door zijn scherpzinnigheid en volharding in de behandeling dezer
belangrijke en moeilijke zaak de dankbaarheid der katholieken ver
diend heeft en ik vlei mij. dat Z. H. in haar hooge welwillendheid
zich gewaardige hem een schitterend bewijs te geven van haar souvereine
tevredenheid" 3). Ofschoon BELGRADO nog een jaar daarna die onder
scheiding zeker verwachtte, ze kwam niet. Vermoedelijk heeft men
') Arch. Nunt. Belgrado aan Antonelli, 17 October 1852.
2) Dit is later geschied, zooals beneden zal blijken.
3) Nunl. Arch. Belgrado aan Antonelli, 17 October 1852.

253
het na de Aprilbeweging niet voorzichtig geoordeeld, de hoofdbewer
kers van het herstel in het openbaar te eeren, en de godsdienstige
hartstochten door zulk een onderscheiding nog meer op te zweepen. Hoe ver het fanatisme in die dagen kon gaan, toont ons
het feit, dat toen de afgetreden minister zich te Zwolle vestigde^
waar hij voeger raadsheer geweest was, er als lid van de groote societeit
werdgedeballoteerd
En toch was VAN SONSBEECK een groot talent, een
onvermoeid werker en een zeer bekwaam minister, die, naar getuigenis
van alle toenmalige diplomaten, vaardigheid met eerlijke oprechtheid vereenigde. Hij overleed den 29. November 18G5, ruim G9 jaren oud, op den
huize Den Alerdinck bij Zwolle, nadat hij nog twaalf jaren getuige had
mogen zijn van de zegeningen der kerkelijke hierarchie, waarvan hij
een zoo krachtig bevorderaar geweest was.
Nog lang bleef echter het groote publiek onkundig aan de diplo
matieke voorbereiding tot het herstel der hierarchie, en is het ver
moedelijk nog heden. Vandaar wellicht de curieuze anekdoten, die
destijds aangaande het groote feit in omloop waren. Zoo vertelde een
eerbiedwaardig grijsaard in vollen ernst, dat, toen de internuntius op
zekeren avond de thee gebruikte bij minister THORBECRE, deze vroeg:
waarom worden niet hier zoo goed als elders bisschoppen aangesteld ?
Ik dacht, zoo zou BELGRADO geantwoord hebben, dat de Nederlandsche regeering zich daartegen verzette. En THORBECKE weer: Dat
kan zij niet, wijl onze grondwet het niet verbiedt. Derhalve... En
veertien dagen daarna waren de bisschoppen benoemd 2j.
1)

Naar een mededeeling van den Hoogwelgeboren Heer J. van Voorst
tot Voorst te Zwolle.
2) Na Veertig jaren. Een terugblik enz. door fr. A. van Keikhoflf. Vlaardingen, 1893, bl. 7, noot.
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VIII.

EERSTE VERWIKKELINGEN OMTRENT EEN VOORAFGAANDE MEDEDEELING. ON
GUNSTIGE STEMMING TE RÖME. AANDRINGEN VAN BELGRADO. ROME
GEEFT TOE EN BELGRADO DOET DE VOORAFGAANDE MEDEDEELING. ONT
KENNING DER MEDEDEELING DOOR THORBECKE EN VAN ZÜYLEN. PROTEST
TEGEN ROME IN DE KAMER. ANTONELLI VRAAGT VERKLARING AAN BEL
GRADO. BRIEF VAN BELGRADO VAN 5 MEI. NOTA'S TUSSCHEN ANTONELLI
EN VAN HALL. VAN LIJNDEN. LIGHTENVELT TE ROME. AANKLACHT VAN
MISLEIDING. ONTEVREDENHEID TE ROME OVER DEZE BESCHULDIGING EN
HET STILZWIJGEN VAN BELGRADO. VERONTSCHULDIGING VAN BELGRADO.
LIGHTENVELT DEN 6. DECEMBER IN DE KAMER. HOUDING DER OUD
MINISTERS EN VAN GROEN VAN PRINSTERER. OORDEEL VAN SMITS EN
BELGRADO.

In den loop der diplomatieke correspondentie, gevoerd tusschen
Mgr. BELGRADO en minister VAN SONSBEECK, drukt de Nederlandsche
regeering reeds in haar eerste Nota van 24 Maart 1852 de hoop uit,
dat de H. Stoel vóór de organisatie «mededeeling daarvan aan het
gouvernement zal willen doen, zoowel als van het tijdstip, waarop de
organisatie zal geregeld worden" <). De H. Stoel antwoordt op die
zinsnede niet.
Den 17. September 1852 had BELGRADO een onderhoud met VAN
SONSBEECK, die herhaaldelijk er op aandrong, dat de H. Stoel te ge

legener tijde een voorafgaande mededeeling mocht doen. » Voor zijn
particuliere rekening' antwoordde BELGRADO, »wel van meening te
zijn, dat aan de Nederlandsche regeering te zijner tijde langs ofïicieusen weg iets zou worden bekend gemaakt, met het doel om de
uitvoering der organisatie te vergemakkelijken; dat daarmee echter
') Handelingen, I, bl. 156—157.
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niet het geringste zou worden opgeofferd van de volstrekte vrijheid
des H. Vaders, om de hierarchie te herstellen op de wijze, die het
meest overeenkomt met het welzijn der katholieken van Nederland"').
Daags daarna, den 18. September, aan ANTONELLI schrijvend aarzelde
BELGRADO niet te verklaren, »dat zulke vertrouwelijke mededeeling
zoo spoedig mogelijk gedaan, ook met het oog daarop, dat VAN SONSHEECK de portefeuille van buitenlandsche zaken waarschijnlijk binnen
enkele weken zal neerleggen, voor de onderhavige zaak nuttig
kan zijn" 2).
Reeds is het gemeld, dat VAN SONSBEECK den 20. September aan
WILLEM III de laatste Nota van BELGRADO aanbood. In deze audientie
werd de eerste onnauwkeurigheid betrekkelijk de voorafgaande mede
deeling begaan. Want ofschoon Mgr. BELGRADO den 17. September
had te kennen gegeven, dat hij alleen voor zijn particuliere rekening
sprak, nam thans VAN SONSBEECK acte »van de officieuselijk door Mgr.
BELGRADO gedane mededeeling van hef voornemen van den H. Vader,
om, alvorens tot de regeling der kerkelijke aangelegenheden over te
gaan, van den tijd wanneer en de wijze waarop aan Uwe Majesteit
kennis te doen geven" 3).
Nog meer verwikkeld werd de zaak, toen de laatste Nota van 16
October de particuliere uiting van BELGRADO officieel beantwoordde
en zeide, »dat de regeering des Konings er zeer over voldaan is,
dat Mgr. de internuntius wel officieuselijk heeft willen mededeelen, dat
de H. Stoel, alvorens tot de reorganisatie der katholieke Kerk over te
gaan, voornemens is daarvan, zoomede van het tijdstip, wanneer die
zal tot stand komen, aan de koninklijke regeering kennis te geven" 4).
Deze officieele dankbetuiging voor een particuliere mededeeling,
die volstrekt niet uit naam des H. Vaders gedaan was, nam Mgr.
BELGRADO ZÓÓ kwalijk, dat hij op staanden voet bij VAN SONSBEECK
zijn beklag indiende, waarop deze bekende, »dat overhaasting en het
verlangen nog vóór zijn aftreding de overeenkomst te sluiten, hem er
toe hadden gebracht, aan een algemeene particuliere uiting van BEL
GRADO aangaande de mogelijkheid eener voorafgaande mededeeling een
')
2)
;')
4)

J\'xnt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 17 October 18")2,
Kunt. Arch. 18 Sept. 1H52.
Handelingen, I. bl. 171.
Handelingen, I, bl. 173.
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officieele tint te geven . Ook bij den opvolger van V\N SONSBEICCK,
VAN ZUYLKN VAN NYEVELT deed BELGRADO zijn beklag. Zoo zeer was

hij over deze zaak gebelgd, dat de katholieke vrienden, die hem in
die dagen bezochten, begonnen te vreezen dat dit feit »een spaak in
het wiel zou steken en de vervulling hunner hoop nog lang vertragen" ')
Natuurlijk rees thans de vraag, hoe de houding van kardinaal
ANTONKLLI tegenover die Nota van 16 October zijn zou. Hoewel BEL
GRADO vreesde, hoopte hij toch, dat men te Rome na een voldoende

opheldering der zaak niet verder zou aandringen 2) Om hiertoe bij te
dragen en aldus alle vertraging in het herstel der hierarchie te voor
komen, zette hij den 17. October aan ANTONELLI de gansche toedracht
der zaak uiteen en besloot aldus: »Ik verzoek Uw Eminentie om ver
dere inlichtingen, hoe mij te gedragen, teneinde de belangrijke zaak
der hierarchie zoo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Want, zooals
ik vaak heb bericht, wekt deze vertraging vreeze bij de katholieken
en bitterheid bij de protestanten. Reeds zijn de teekenen daarvan
zichtbaar in de pers. De aanstaande organisatie toch wordt meer en
meer bekend en menigeen koestert de hoop, dat ze niet tot uitvoe
ring komt en de protestantsche oppositie de overwinning behaalt" 3).
Nauwelijks was dit kalmeerend schrijven verzonden, of daar kwam
een depêche aan van kardinaal ANTONELLI geteekend den 9. October,
waaruit bleek, dat men te Rome voor eenige voorafgaande mededeeling volstrekt niet gunstig gestemd was.

De internuntius had op

de vraag van VAN SONSBEECK een weigerend antwoord moeten geven,
hem moeten wijzen op de volledige vrijheid van den H. Stoel. »Het
is wel waar, zoo vervolgt ANTONELLI, dat alleen een officieuse mededeeling gevraagd wordt, maar u

begrijpt genoeg, dat ook daaruit

moeilijkheden kunnen voortspruiten.
ons

Is het niet te vreezen, dat na

eerste toegeven de regeering nog verdere

kennisgeving zal

wenschen, en wel omtrent punten, die zulks volstrekt niet gedoogen.
Daarenboven is de regeering niet geheel vreemd aan de plannen van
organisatie, die den H. Vader zijn voorgesteld.

Want de secretaris

der propaganda heeft de voornaamste vertrouwelijk aan graaf VAN
') Nunt. Arrh. Belgrado aan Antonelli, 18 October 1852.
2) Aich. bis/1. Haarlem. Zwijsen aan Van Vree, 22 Oct. 1852.
3) Areh. Nunt. 17 October 1852.
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LIEDEKERKE getoond, ofschoon hij niet kon zeggen, of ze de goed

keuring der algemeene congregatie zouden verwerven'").
Aldus schreef kardinaal ANTONELLI , nog voor hij wist, dat de
laatste Nota der regeering een officieele dankbetuiging voor een
veronderstelde toezegging uit naam des H. Vaders inhield.

Zou de

wellicht ondoordachte uiting van VAN SONSBEECK te Rome het wan
trouwen niet vergrooten ? of wat veel erger zou wezen, een nieuwe
wisseling van Nota s ten gevolge hebben ? en daardoor de gang der
organisatie opnieuw worden vertraagd ? Dit te hebben verhoed, is de
verdienste van Mgr. BELGRADO.

Met het volste vertrouwen rekende

hij op de gewone inschikkelijkheid van den H. Stoel en zond den
18. October een andere depêche achterna.
Na VAN SONSBEECK te hebben verontschuldigd vraagt hij, of het
wel wenschelijk is, dat men het verlangen en de aanvraag der regeering
om een voorafgaande mededeeling voor het oogenblik openlijk bestrijdt?
Dit toch kon tot nieuwe uitvluchten en nieuwe Nota's aanleiding
geven.

Veilig kon men daarbij veronderstellen, dat deze, gezien de

nieuwe minister van buitenlandsche zaken en de kwaadwilligheid van
eenige invloedrijke personen, de zaak geen goed zouden doen. «Men
moest derhalve de vraag om een voorafgaande mededeeling stilzwijgend
voorbij gaan en liever de organisatie zelve zoo spoedig mogelijk voor
bereiden en invoeren" 2).
Geheel ten onrechte zou men uit deze laatste woorden besluiten,
dat Mgr. BELGRADO de voorafgaande mededeeling niet wenschte te
doen. Het tegendeel is waar. Dit blijkt niet enkel uit hetgeen vooraf
ging, doch ook uit hetgeen beneden zal volgen.

Eerst echter moest

het dreigend gevaar eener nieuwe onderhandeling worden afgewend,
en daarna, wanneer men te Rome de Nota van 10 October liet rusten,
het verlof voor een voorafgaande mededeeling worden verkregen. In
dit dubbel plan is BELGRADO geslaagd.
Intusschen trachtte hij persoonlijk en door tusschenkomst van
anderen te achterhalen, welke beteekenis men hier aan de vooraf
gaande mededeeling hechtte.

Allengs won hij de vaste overtuiging,

dat het dringend verzoek der regeering niet voortkwam uit de bedoe1)

Nunt. Arch. Antonelli aan Belgrado, 9 Oct. 1852.
yn it. Arch. Belgrado aan Antonelli, 18 October 1852.
II

2)

17
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ling, om verzet aan te teekenen of eenige aanmerking op de organi
satie te maken. Ook hieruit meende BELGRADO dit te kunnen afleiden,
dat diezelfde Nota van 16 October de volle vrijheid des H. Vaders
erkent. Daarom alleen, zoo meende hij, vroeg de regeering de mededeeling, om behoorlijk te zijn ingelicht en doeltreffende middelen te
kunnen aanwenden, dat een gebeurtenis, zoo belangrijk als de kerke
lijke organisatie, die daarbij veel tegenstanders had, geen onrust en
verzet in het land zou veroorzaken
Dit alles meldde BELGRADO aan kardinaal ANTONELLI , ten einde
hem te bewegen, een voorafgaande mededeeling te willen doen. Nog
voegde hij daarbij, dat de regeering, in het onzekere gelaten, aan een
machtig protest zou kunnen toegeven en het herstel beletten uit
vreeze voor erger. Officieel kon men de Nota van 16. October verwaarloozen en voortgaan met de voorbereiding van het herstel en
later vertrouwelijk de mededeeling doen. Derhalve vraagt BELGRADO
ten slotte, hoe zich daarin te gedragen, en dringt er eerbiedig maar
krachtig op aan, dat men de organisatie bespoedige. »Want het is
een zaak, die alle welgezinden ter harte gaat, de tegenstanders nu
reeds aanleiding geeft tot scherpe artikelen, terwijl de katholieken
zich geweld aandoen en niet antwoorden, uit vreeze van door een
krachtige verdediging de zaak te bederven. Wat zal er geschieden,
wanneer de Kamer '20 of 22 November het budget gaat behandelen ?
Zal men geen aanleiding vinden tot interpellaties omtrent de onderhan
delingen met den H. Stoel ? Ingewijden beweren, dat die interpellaties
tot zeer ongunstige gebeurtenissen kunnen leiden, tenzij men kan
antwoorden: de zaak is beslist, de organisatie is daar" 2).
Niet vergeefsch was het werk van Mgr. BELGRADO . Zijn dringend
verzoek om spoed en om een voorafgaande mededeeling werd inge
willigd.
Den 20. December besliste de vergadering der kardinalen de op
richting van het aartsbisdom Utrecht met de vier sufïragane bisdom
men in het koninkrijk der Nederlanden.
Nu zond de prefect der propaganda, kardinaal FRANSONI , den 30.
December aan BELGRADO het bericht, dat men zou overgaan tot de
') Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 30 October 1852.
2) Nunt
Arch. Belgrado aan Antonelli, 30 October 1852.
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oprichting van het aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Haarlem,
's-Hertogenbosch,

Breda en Roermond. Daarbij ging het verlof voor

BELGRADO, om de voorafgaande mededeeling te doen: »Ik vertrouw,

aldus kaïdinaal FRANSONI, op uw voorzichtigheid, om aan de regeering
een voorafgaande mededeeling te doen omtrent het vastgestelde plan.
Aan U wordt overgelaten, of, wanneer en op welke wijze Uw Excel
lentie dit doen wil, mits het maar blijft bij een eenvoudige vertrouwe- '
lijke mededeeling" ').
Dit belangrijk schrijven ontving de internuntius vermoedelijk den
10. Januari 1853. Met groote blijdschap en terstond maakte hij van
zijn volmacht gebruik. Op staanden voet liet hij een geacht persoon
de mededeeling bï THORBECKE doen en deed ze den 12. Januari zelf
bij STRENS en VAN ZÜYLEN. Denzelfden dag ging een antwoord naar
kardinaal FRANSONI met het bericht, dat op den 12. Januari een
vertrouwelijke maar zeer stellige mededeeling is gedaan aangaande het
plan om vijf bisdommen, waaronder het aartsbisdom Utrecht, in
Nederland op te richten; dat die kennisgeving geschied is aan den
minister van buitenlandsche zaken (VAN ZUIJLEN VAN NYEVELT; en
den minister voor de zaken van R. K. eeredienst (STRENS); dat het
antwoord der ministers tegen de organisatie, die de internuntius zeide
te zullen plaats hebben binnen zes of acht weken, geen ernstig be
zwaar heeft ingebracht, en dat hij daarom Zijne Eminentie uitnoodigt, aan het plan gevolg te geven" 2).
Nog een ander maal heeft de internuntius, vóórdat hier de mede
deeling openlijk werd ontkend, deze stellig bevestigd. Waarschijnlijk
in Maart 1853 bracht Mgr. BELGRADO een bezoek aan MAZEL, den
secretaris-generaal van buitenlandsche zaken. Deze merkte op, »dat
het wellicht te wenschen ware geweest, dat het hof van Rome vooraf
het een of ander had doen kennen wegens zijn bedoeling nopens de
R. K. kerkelijke organisatie hier te lande, waardoor veel, zoo niet
alles had kunnen worden voorgekomen."
Hierop antwoordde BELGRADO terstond, »dat hij de mededeeling
had gedaan den 12. Januari".
Tegen^de opwerping van MAZEL , dat dit hem onbekend was, liet
') Nunt. Arch. Fransoni aan Belgrado, 80 December 1852.
2) Xunt. Arch. Belgrado aan Fransoni, 12 Jan. 1853. Vgl. Handelingen
der st. gen. 1853—1854, bl. 314.
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de internuntius volgen, »dat hij op gezegde dagteekening eerst den
minister voor de zaken van R. K. eeredienst had verwittigd, — dat zulks
vervolgens door een vertrouwd persoon had plaats gehad bij den
minister van binnenlandsche zaken, en dat hij ook den minister van
buitenlandsche zaken had kennis gegeven" ').
Den 14. Januari 185;}, dus twee dagen nadat BELGRADO de be
doelde mededeeling aan den minister van buitenlandsche zaken had
gedaan, was het gansche corps diplomatique met de aanstaande orga
nisatie bekend, zooals aan VAN HALL zelf, die na VAN ZUIJLEN minis
ter van buitenlandsche zaken was, uit de papieren van zijn departetement is gebleken. VAN HALL twijfelt dun ook aan een mededeeling
volstrekt niet. Omtrent de wijze, waarop ze geschiedde, is hij niet
geheel zeker.
»Naar mij verhaald is, zegt hij, zou de zaak aldus gebeurd zijn .. .
De internuntius kwam tot hem (VAN ZUIJLEN) en moet eene mede
deeling hebben gedaan in de taal zooals men dat van een voorzichtig
diplomaat, en vooral uit dat land, gewoon is. Hij zeide — ik moet
Fransch spreken om het historische van het feit te bewaren — La
chose se fera ainsi, en of er nu gevraagd is of dit een communicatie
was of niet, is mij onbekend, maar volgens het verhaal zou de internuntius hebben geantwoord: Vous n'aurez pasd'autre communication"2).
Kwam BELGRADO persoonlijk naar de departementen van buiten
landsche zaken en van R. K. eeredienst, naar den minister van bin
nenlandsche zaken, aan wien geen kennisgeving behoefde te geschieden,
zond hij »een geacht persoon", het Kamerlid Jhr. DOMMER VAN POLDERSVEI.DT. Deze berichtte aan THORBECKE de op handen zijnde kerk
regeling »als een gerucht, dat hij uit een zekere bron had vernomen".
Van het verlof, »een vertrouwelijke mededeeling" te doen, had BEL
GRADO derhalve zoodra mogelijk gebruik gemaakt.

De twee ministers, die door BELGRADO zelf omtrent de aanstaande
organisatie waren onderricht, verzwegen die kennisgeving volstrekt
niet, maar brachten ze kort daarop in den ministerraad ter sprake.
Dit feit alleen reeds bewijst onweerlegbaar, dat BELGRADO het herstel
der hierarchie had aangekondigd. De ministers kwamen echter over') De Gids 1902, III, bl. 54—55. Brief van Mazel aan van Hall, 24 Nov. 1854.
2) De Gids, t. a. p. bl. 57.
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een, dat die mededeeling niet beschouwd moest worden als degene,
die men had verwacht *). En nog lang na den 12. Januari, waarop
BELGRADO kennis had gegeven, drongen de ministers «mondeling en

schriftelijk" bij hem op een voorafgaande mededeeling aan2). Hoe
gelukkig het was, dat Rome alleen een «vertrouwelijke mededeeling"
wilde doen, en volstrekt geen officieele, waarop men schriftelijk kon
antwoorden, zal weldra blijken.
De eerste, die in een openbaar stak de voorafgaande mededeeling
ontkende, was minister THORBECKE.

Den 31. Maart 1853 richtte hij

aan de commissarissen des Konings, behalve aan die van NoordBrabant en Limburg, een circulaire. Na te hebben uitgeweid over
de vrijheid van organiseeren, die volgens de grondwet ook het roomsche

kerkgenootschap bezit,

gaat de minister aldus voort:

»Het

gouvernement gaf daarbij tevens den wensch te kennen, over den
tijd en de wijze van uitvoering vooraf te worden onderricht, ten einde
daaromtrent zijn gevoelen aan het hof van Rome te kunnen mededeelen, en, zoo noodig, in het belang der zaak en des lands raad te
geven, hoe te handelen.
»\an het juiste tijdstip en van de wijze van invoering hing alles
af. Koos men het geschikte oogenblik, en voerde men stil, zonder
ophef of vertoon, de nieuwe regeling in, zij kon zonder aanstoot,
zonder moeite of verzet tot stand komen.
ting van het gouvernement nuttig zijn.

Hiertoe kon de voorlich
Het kwam er op aan, met

wijsheid te werk te gaan; den prikkel van onverdraagzaamheid niet
op te wekken en alle aanleiding te mijden tot vrees voor iets, hetgeen
op zich zelf aan de overige gezindten ten eenenmale onverschillig
moest zijn.
»De Pauselijke Stoel echter heeft eerst met den slat) gewaar
schuwd" 3).
Veel duidelijker nog

spreekt VAN

ZUIJLEN

VAN NYEVELT , de

minister van buitenlandsche zaken. Den 7. April draagt hij aan graaf
VAN LIEDEKERKE op, om aan ANTONELLI zijn ontevredenheid over het

verwaarloozen der mededeeling te betuigen en roept den 11. denzelfden
gezant terug, door hem uit te noodigen van het verleende verlof
') Handelingen der Tweede Kamer, 1854. Zitting van 25 Nov., bl. 132.
2) Handelingen, t. a. p. bl. 131.
3) Handelingen enz. Schiedam «1853, I, 214—215.
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gebruik te willen maken.

Wanneer hij den 13. de reden daarvoor

opgeeft, schrijft hij aldus:
»Het zal u niet onbekend zijn, mijnheer de graaf, dat men er grooten prijs op stelde, vooraf en ter gelegener tijd de bijzonderheden der
ontworpen organisatie en den vorm, waarin zij zou worden openbaar
gemaakt, te kennen. Men verlangde dit, niet om zich te mengen in een
zaak, waarin de regeering geen 'recht heeft tusschen beide te treden;
maar om des noodig de aandacht van het Pauselijk bewind te vestigen op
die punten, die volgens de kennis, welke men hier van de gesteldheid
des lands heeft, aanleiding tot moeilijkheden zouden kunnen geven.
Zoo hadden wij ongetwijfeld de oprichting van den aartsbisschoppelijlcen
zetel ontraden in eene stad, bekend door den geest van onverdraag
zaamheid har er inwoners. Wij zouden het gevaar hebben aangetoond,
dat er in gelegen was, om in de Pauselijke allocutie de herstelling
van de bisdommen te doen voorkomen als een noodzakelijk gevolg
van de vorderingen van het katholicismus in de Nederlanden, en dien
maatregel in verband te brengen met de gesteldheid des lands vóór
de 16. eeuw. Wij zouden hebben aangedrongen op de noodzakelijkheid,
zich te onthouden van elke uitdrukking, die, al ware 't maar van
verre, de prikkelbare gevoeligheid van de andersdenkenden in geloofs
zaken kon kwetsen''.
»ÉV is geene voorafgaande mededeeling geschied," zegt VAN ZUIJLEN
vervolgens en verklaart »het onvermijdelijk noodzakelijk, ten einde de
algemeene opgewondenheid te doen bedaren, een

openbaar

blijk

van ontevredenheid te geven". Ten slotte ziet hij de »minst kwetsende
wijze" om die ontevredenheid te toonen daarin, dat de gezant ten
spoedigste gebruik maakt van zijn verlof, zonder het tijdstip van zijn
terugkomst te bepalen ').
Dnidelijker, dunkt me, kan de bedoeling der regeering aangaande
den vorm der verwachte voorafgaande mededeeling niet worden ge
zegd. Men zag naar een kennisgeving uit, waarop de regeering een
antwoord kon geven; niet, zooals men zeide, om zich in kerke
lijke

zaken te mengen, maar toch om de oprichting van het aarts-

') Handelingen, t. a. p. I, bl. 219—221. Vgl. het protest van de Staats
courant tegen het Algemeen Handelsblad 12 April 1853, Handelingen, T. a. p.
II, bl. 193.

203
bisdom Utrecht te beletten, om advies te geven aan de redactie
der pauselijke allocutie en breve. Had kardinaal ANTONELLI niet goed
gezien, toen hij den 9. October 1852 aan BELGRADO schreef: »Wel
is het waar, dat alleen een officieuse mededeeling gevraagd wordt,
maar U begrijpt genoeg, dat ook daaruit moeilijkheden kunnen voort
spruiten" ').
Niet minder duidelijk bleek dit alles uit hetgeen de volgende dagen
in de Tweede Kamer gebeurde. Den 13. April barstte de storm los.
VAN DOORN veronderstelt als zeker, dat »de regeering ten eenenmale onkundig is gebleven van de wijze en het tijdstip, waarop de
bedoelde organisatie zoude worden ingevoerd" 2).
Openlijk verklaart STRENS , destijds minister van R. K. eeredienst,
dat Rome het verlangen der regeering som voorloopige mededeeling
te ontvangen van de wijze waarop en den tijd wanneer tot kerkelijke
organisatie zoude worden overgegaan", heeft teleurgesteld 3).
Vlakweg zegt VAN ZUIJLEN VAN NYEVELT , minister van buitenlandsche zaken: »Er heeft geen kennisgeving plaats gehad", maar
laat er op volgen, dat ze niet is beloofd 4).
Nog krasser werd de taal in de volgende zitting. Den 18. April
durfde VAN DOORN beweren, »dat van de zijde van het Roomsche hof
uitdrukkelijk de toezegging was gegeven, dat die mededeeling zou
plaats hebben" 5). Hetzelfde hield VAN KOËVELL staande.
Volgens ROCHUSSEN was door de regeering »veel te weinig op
den voorgrond gesteld, dat zij moest worden onderricht van den tijd
en van de wijze, waarop de organisatie zou plaats hebben" 6).
STRENS en VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT houden hun bewering vol,
dat aan geen enkel minister eenige >>mededeeling van welken aard
ook" heeft plaats gehad. Dat er echter een belofte zou zijn afgelegd
door het pauselijk gouvernement, ontkent de laatste oprecht, en belijdt
eerlijk, dat BELGRADO tegen de Nota van den 16. October 1852 bij VAN

') Zie boven bl. 255—256.
Handelingen enz. Schiedam, I, 224.
3) T. a. p. bl. 227.
4) T. a. p. bl. 229.
5) T. a. p. bl. 252.
6) T. a. p. bl. 261.
2)
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SONSBEECK dienzelfden dag en bij hem weinige dagen daarna heeft
geprotesteerd ').

Ook THORBECKE vroeg het woord, en uit hetgeen hij te berde
bracht, ziet men, in wat moeielijkheid Rome zou zijn gekomen, indien
de mededeeling was gedaan in den vorm, dien de regeering had ver
wacht. »De regeering heeft verlangd, zegt hij, dat van wege het Roomsche
hof mededeeling wierd gedaan èn ten aanzien van het tijdstip èn ten
aanzien van de wijze van regeling. Gesteld, dit ware gebeurd, het
gouvernement zou wellicht in bedenking hebben gegeven, ten aanzien
van de zetels een andere keuze te doen. Ik voor mij zou niet hebben
durven adviseeren Utrecht te nemen. Het gouvernement zou wellicht
ten aanzien van het aantal der bisschoppelijke zetels een advies hebben
gegeven, afwijkende van hetgeen nu is ingesteld; maar bovenal zou
het gouvernement, onderricht van de wijze, waarop de Paus publici
teit wenschte te geven aan die invoering, zeer ernstig hebben ver
klaard, dat men niet dezen vorm moest kiezen en daardoor onrust
en krenking van gevoelens van andersdenkenden te weeg brengen" 2).
Terwijl men hier in de zittingen der staten-generaal de vooraf
gaande mededeeling zoo boudweg ontkende, kwamen de depêchen en
brieven van den minister van buitenlandsche zaken geteekend den
7. 11. en 13. April bij den gezant te Rome, graaf LIEDEKERKE, aan.
Volgens bevel vroeg deze terstond audientie bij kardinaal ANTONELLI,
om hem met de klachten der regeering bekend te maken. Men be
grijpt de verbazing van ANTONELLI bij het hooren dezer berichten,
die lijnrecht in strijd waren met hetgeen BELGRADO den 12. Januari
aan de propaganda gemeld had. Om deze zaak tot klaarheid te bren
gen, schreef hij den 24. April aan Mgr. BELGRADO aldus:
»Te oordeelen naar hetgeen hier laatstelijk bekend is geworden,
schijnt de Nederlandsche regeering te beweren, volstrekt geen vooraf
gaande mededeeling over de wijze waarop de hierarchie moest worden
hersteld, te hebben ontvangen. Waarlijk bevreemdend en onbegrijpe
lijk is dit, omdat Uw Excellentie aan den prefect der propaganda
heeft verzekerd, dat er een vertrouwelijke mededeeling van al hetgeen
aan de ministers noodig was is gedaan. Ik zie mij derhalve gedwon') T. a. p. bl. 285.
2) Handelingen, t. a. p. bl. 291.
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gen U uit te noodigen, mij ten stelligste te zeggen, wat er tusschen
' e n h e t min'sterie heeft plaats gehad en aan welken minister Ude
mededeeling gsdaan heeft. Natuurlijk moest zij bij den minister van
buitenlandsche zaken of bij den minister van eeredienst geschieden" •).
Onnoodig te zeggen, dat Mgr. BELGRADO , reeds ten zeerste ont
stemd door hetgeen gezegd was in de Tweede Kamer, door de ontvangst
van dit schrijven, den 5. Mei hoogst onaangenaam verrast werd. Zijn
gemoedstemming deed echter geen schade aan de helderheid der
uiteenzetting, die hij nog denzelfden dag neerschreef en aan kard.
ANTONELLI

verzond. Het belangrijke der zaak vordert een letterlijke

vertaling:
»Zijn Eminentie de kardinaal-prefect der propaganda, aldus Mgr.
BELGRADO, gewaardigde zich mij den 30. December te berichten, dat
Zijne Heiligheid had besloten tot het herstel der hierarchie en de
oprichting van vijf bischoppelijke zetels, namelijk het aartsbisdom
Utrecht, en de bisdommen Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roer
mond , en tevens dat Zijne Heiligheid van oordeel was, de uitvaardiging der apostolische brieven en de uitvoering der organisatie uit
te stellen, .om eerst van mij te vernemen, of de organisatie ernstige
bezwaren kon ontmoeten.
»Na ontvangst van dit bericht spoedde ik mij naar de ministers
van buitenlandsche zaken en R.-K. eeredienst om hen te spreken over
de vijf zetels en in het bijzonder te wijzen op dien van Utrecht. Bij
den tweeden der genoemde ministers daalde ik tot in bijzonderheden
af aangaande de toelagen der bisschoppen en der vicarissen-generaal,
die door de bisschoppen zelf zouden worden benoemd. Maar noch
deze, noch de minister van buitenlandsche zaken, met wien ik over
de oprichting der vijf bisdommen, inbegrepen dat van Utrecht, ge
sproken heb, maakte een aanmerking, die mij kon overtuigen, dat
de organisatie eenig bezwaar zoude ondervinden.
«Tegelijker tijd heb ik door een zeer achtbaar persoon een zelfde
mededeeling aangaande de vijf bisdommen en bijzonder dat van Utrecht
bij den minister van binnenlandsche zaken laten doen. Wijl echter
mijn verhouding tot dezen minister niet dezelfde kan zijn als die
tot de ministers van buitenlandsche zaken en van eeredienst, heb ik
' ) Au n t . A r c h . Antonelli aan Belgrado, '24 April 1853.
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gezorgd

dat

hem

de mededeeling

wel

duidelijk

werd

gedaan,

maar enkel als voortvloeiend uit een goede en allerveiligste bron,
echter zonder dat mijn naam werd genoemd.

Herhaaldelijk heeft

daarop de minister van binnenlandsche zaken aan dien persoon gezegd,
dat er niets was aan te merken, noch op het aantal bisdommen noch
op de plaats der zetels, dat bijgevolg Zijne Heiliglieid kon handelen
naar believen.
»Zoo deed ik de voorafgaande kennisgeving, waarop de een ant
woordde, de andere zweeg. Maar beide, zoowel het antwoord als het
stilzwijgen was volmaakt in overeenstemming met het constitutioneel
beginsel, dat namelijk de regeering zich niet heeft te mengen in gods
dienstige zaken of inwendige kerkelijke organisatie.
»Daarop richtte ik den 12. Januari van het loopend jaar een
schrijven aan Zijn Eminentie kardinaal FRANSONI met de verklaring,
dat geen ernstig bezwaar tegen het plan des H. Vaders bestond.
»lndien het afgetreden ministerie later zoowel in de discussiën
der thans ontbonden Tweede Kamer, als in de dagbladen en in de
briefwisseling met den gezant te Rome, voorgaf onbekend te zijn met
het plan van den
aannemelijk,
neel

dat

H. Stoel, dan is daarvoor alleen deze verklaring
de

regeering

beginsel, zich in de

vast

hield

aan het constitutio

inwendige organisatie der verschillende

belijdenissen niet te mengen, dat ze de conservatieve partij wilde
overtuigen, volgens de grondwet te hebben gehandeld; dat ze den
val van het ministerie wilde verhoeden, want indien de regeering
verklaarde van niets te weten, zou het blijken, dat zij niet door een
Nota was ingelicht of liever dat de internuntius geen mededeeling
had gedaan, om het gevoelen der regeering daarover te vernemen,
maar alleen het feit had verhaald, om te hooren, wat er op geant
woord of aangemerkt werd.
»Uwe Eminentie wijst er op, dat, hadde men de zaak willen be
handelen met inachtneming aller vormen, er dan volstrekt niet door
eenig onderhoud, maar door Nota's alleen had moeten worden onder
handeld. Ik voor mij heb echter de overtuiging, dat ik een meer dan
volledige officieuse mededeeling heb gedaan, met vermijding evenwel
van alle officieele kleur, die had kunnen schaden aan de vrijheid,
welke de H. Stoel noodig heeft, om de kerkelijke zaken naar best
vermogen te regelen.
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«Zooveel ik weet, gelooft het tegenwoordig ministerie volstrekt
niet wat het vorige aangaande de voorafgaande mededeeling beweert.
En omdat het nieuw kabinet eenige geruststellende woorden denkt
te ontvangen omtrent den vorm, waarin de hierarchie is hersteld
m. a. w. betrekkelijk de allocutie, de breve en de eedsformule der
bisschoppen, daarom hoop ik, dat Uwe Eminentie de klachten zal
verwaarloozen van het vorig kabinet, dat valschelijk beweerde geen
kennisgeving te hebben ontvangen" ').
Dit schrijven werd later te Rome voorgelezen aan LIGHTENVELT,
die eerlijk beleed, dat het volmaakt overeenstemde met hetgeen hij
den 12. Januari 1853, dus den dag zelf, waarop de mededeeling door
Mgr. BELGRADO was gedaan, van den minister van R. K. eeredienst,
Mr. M. P. H. STRENS had vernomen, zelfs de bijzonderheden aan
gaande de vermeerdering der kosten door de bezoldiging der vicaris
sen-generaal 2).
Of

ANTONELLT op

het gemeld verzoek van BELGRADO er aan

gedacht heeft over de klachten van het afgetreden ministerie heen
te stappen, blijkt niet voldoende. Zeker echter kon

hij het stil

zwijgen niet bewaren, toen ook de nieuwe minister van buitenlandsche
zaken, VAN HALL, door den gezant VAN LIEDEKERKE in de officieele
Nota van den 10. Mei 1853 herhaalde, dat de pauselijke breve en
allocutie waren openbaar gemaakt en de organisatie uitgevoerd,
«vóórdat het gouvernement van den Koning der Nederlanden daarvan
onderricht was" 3;.
Nu onderteekende ANTONELI.I den 1. Juni 1853 een lange Nota
waarin de zaak der voorafgaande mededeeling afdoende besproken
wordt.

De kardinaal herinnert er aan, dat zelfc in de Kamer de

bekentenis is afgelegd, dat de H. Stoel geen mededeeling beloofd
had; dat een mededeeling na de officieele correspondentie tusschen
Mgr. BELGRADO en minister VAN SONSUEECR niet m^er noodig was;
dat de H. Stoel volgens de officieele verklaringen der regeering
volkomen vrijheid bezat tot de organisatie over te gaan; dat de H. Stoel
nochtans

uit inschikkelijkheid

»langs officieusen weg" een mede

deeling heeft gedaan, en in het bezit is van bescheiden, «waaruit
') Nnnl. Arch. Belgrado aan Antonelli, 5 Mei 1853.
2) Kunt. Arch. Antonelli aan Belgrado, 29 Juli 1853.
3) Handelingen, I, 402 —403.
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blijkt, dat die mededeeling inderdaad is gedaan aan onderscheidene
leden van het ministerie, dat kort daarna aftrad, en dat met betrek
king tot dit onderwerp veilig heeft mogen aannemen, dat de oprichting
der

vijf bisschoppelijke Kerken geen tegenstand hoegenaamd zou

ontmoeten" 1).
In de daarop volgende Nota van 23 Juni verklaart de Nederlandsche gezant, noch op de belofte der mededeeling, noch op de
vervulling

daarvan te willen terugkomen, maar toch

te blijven

gelooven «aan de inlichtingen door de vorige ministers des Konings
zijn doorluchtigen meester gegeven'', omdat Zijn Eminentie gemeend
heeft, de stukken niet te moeten overleggen 2).
Was men te Rome, blijkens deze Nota, van de voorafgaande
mededeeling stellig overtuigd, de katholieken, ook de best ingelichte,
hier te lande daarentegen dachten zoo niet. Al wat er betrekkelijk
deze zaak was uitgelekt scheen voor het afgetreden ministerie te
pleiten, en dus tegen Mgr. BELGRADO, die intusschen niets van zich
liet hooren en den tijd afwachtte.

Geen wonder, dat er onder de

katholieken een ongunstige stemming tegen den internuntius ont
stond.

J. A. SMITS, redacteur van De Tijd geloofde, dat de mede

deeling niet was gedaan; »ten eerste, zegt hij, om de pertinente
klacht van het vorige ministerie, vooral van VAN ZUIJLEN, die te
gemoedelijk is geweest, om hem van onwaarheid te mogen verdenken.
Ten tweede, om eenige explicatiën door Mgr. van Utrecht mij tijdens
mijn verblijf te Tilburg gegeven, waaruit mij blijkt dat de vooraf
gaande kennisgeving niet heeft plaats gehad, zooals die bedoeld was.
BELGRADO

ZOU

zich

namelijk

hebben

bepaald

met onzen vriend

DOMMER naar VAN ZUIJLEN en 1IIORBECKË te zenden, ten einde onder

een praatje te verhalen, dat het gerucht of nieuws in Maastricht
liep, dat er zetels te Utrecht of te Haarlem zouden worden geves
tigd. Zulks, indien het waar.is, en ik twijfel daaraan niet, zal BEL
GRADO niet weinig compromitteeren en

kan aanleiding geven tot

scherpe verwijten van de zijde van het vorig kabinet" 3).
Duidelijk blijkt ons uit dit schrijven, hoe de best ingelichten in
dwaling verkeerden en de pijnlijke stemming onder de katholieken
') Handelingen, I, 426—429.
2 ) Handelingei, I, bl 440—442.
3) Papieren Cramer, Smits aan Cramer, 23 Juli 1853.
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altijd meer veld won.

Nog werden zij in deze meening versterkt,

toen VAN ZUIJLEN die volgens SMITS te gemoedelijk was, om hem van
onwaarheid te mogen verdenken, den 7. Augustus 1853 aan den
voorzitter der Tweede Kamer een brief schreef als antwoord op de
Nota van ANTONELLI, en vlakweg ontkende, ooit een mededeeling te
hebben ontvangen, noch van den gezant te Home noch van den
internuntius en zich beklaagde, dat men zijn woord vroeger niet had
geloofd ').
Het moet dan wel troostvol voor de katholieken geweest zijn, toen
VAN

LIJNDEN ten aanhoore der Tweede Kamer de partij van ANTO-

NEI.LI en

BELGRADO opnam. Wijzend op de verklaringen van VAN

ZUIJLEN en THORBECKE, die de mededeeling ontkenden, en op de Nota

van ANTONELLI van den 1. Juni, zeide hij:
»Te midden dezer tegenstrijdige berichten staat dit vast: de ver
zekering door den kardinaal ANTONELLI gegeven en de tegenover
gestelde verklaring van het vorig ministerie kunnen niet beide gelij
kelijk waar zijn. De waarheid is aan eene van beide zijden. Ik huiver
te beslissen tusschen een kardinaal en een minister. En toch ik moet
er voor uitkomen, ik hel over naar de zijde van »Zijne Eminentie" 2).
Intusschen had kardinaal ANTONELLI den 4. Augustus opnieuw7 een
officieele Nota aan graaf VAN UEDEKERKE overhandigd en daarin met
de fierheid des overwinnaars verklaard »dat hij niet verzuimd heeft
de koninklijke regeering der Nederlanden door tusschenkomst van den
pauselijken internuntius te 's Gravenhage, officieus :') kennis te geven
van

de

wijze

van

herstel der hierarchie.

En om de waarheid

van dit zijn gezegde te bevestigen, kan hij er nog bijvoegen, dat hij
in de gelegenheid is geweest de vroeger genoemde bewijsstukken te
toonen aan den aanzienlijken persoon ^LIGHTENVELT), die thans belast
is met een buitengewone zending bij den H. Stoel" 4).
') Handelingen III, bl. 340—341 Deze brief werd toen niet aan de Kamer
meegedeeld, maar verscheen wat later in de bladen. Den 24. November 1853
schreef van Zuijlen een Open brief aan den voorzitter der IIe Kamer, Jhr. W.
Poreel van Hogelanden.
2) Handelingen, II, bl. 183.
s) Wij hopen, dat het aan een drukfout is te wijten, dat thans in de Han
delingen staat ojfideel. Want het zou trouweloos zijn den kardinaal een zelf
beschuldiging of liever een leugen in den mond te leggen.
4) Handelingen, III, bl. 322 —323.
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Dat LIGHTENVELT te Rome werkelijk bevestigd werd in de over
tuiging, die hij in Nederland gekoesterd had, blijkt duidelijk uit een
brief van FKANS LURASCO. »De minister LIGHTENVELT, ZOO schreet
hij den 23. Juli uit Rome, heeft hier aan Mgr. BARNABÖ in tegen
woordigheid van den gezant graaf LIEDEREUKE verklaard, dat de préalable mededeelingen door Mgr. BELGRADO persoonlijk mondeling aan
twee ministers, en door tusschenkomst van een ander ( DOMMER VAN
POLDERSVEI.DT) aan een derden

minister zijn gedaan ; dat van die

mededeelingen door den secretaris van eeredienst aanteekening is ge
houden, welke aanteekening hij, LIGHTENVELT, heeft gezien; en dat
hij zelf het den afgetreden ministers tot een verwijt heeft gemaakt en
hun gezegd, dat zij in hunne publieke verklaringen gelogen hadden" ').
Hetzelfde heelt minister LIGHTENVELT met zijn gewone rondborstig
heid aan kardinaal ANTONELLI verteld, waarop deze «heeft betuigd,
dat het hem genoegen deed, dit van hem te vernemen" *).
Nochtans bleef men hier te lande hardnekkig vasthouden aan
het gevoelen, dat Rome geen mededeeling had gedaan. Met name werd
tegen den vrijmoedigen VAN LIJNDEN geprotesteerd. Den 16. Aug.
noemde hem VAN ECK in de Tweede Kamer »niet zeer nationaal",
omdat hij »Rome tegenover Nederland wel op een hoog standpunt"
had geplaatst3). Den 19. beroept zich RIJK tegen VAN LIJNDEN op den
brief van VAN ZUIJLEN VAN NYEVELT.
Had men zich tot nu in de Kamer nog aan de parlementaire
vormen gehouden, VAN BOSSE, de afgetreden minister van finantiën,
waagde het de grofste beschuldigingen uit te spreken en te zeggen,
dat door den onderhandelaar van het pauselijk hof »het Ministerie is
misleid geworden". Daarbij nam hij het VAN LIJNDEN uiterst kwalijk,
»dat hij meer genegen (was) geloof te schenken aan (een Romeinschen) prelaat dan aan drie Nederlandsche ministers" 4).

Meer dan

vreemd moest het klinken, dat STRENS, afgetreden minister van justitie
en R.-K. eeredienst, tuans nog stokstijf durfde beweren, dat i>geenerle[
mededeeling in den zin der Nota van 16 October 1852" geschied
was. Alsof Mgr. BELGRADO niet terstond en met alle recht tegen die
')
*)
8)
4)

Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer.
T. a. p. Lurasco aan Cramer, 29 Juli 1853.
Handelingen, II, bi. 252.
Handelingen, II, bl. 416.
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Nota had geprotesteerd en VAN SONSBEECK niet had toegegeven, dat
de bedoelde zinsnede door overhaasting in de Nota was geplaatst!
Hoe meende dan STRENS te mogen vertrouwen, dat er een inededeeling zou plaats hebben, »en niet officieus, maar officieel; want
de belofte van den internuntius, zoo vervolgt hij, was wel officieus,
maar zij was door den minister van buitenlandsche zaken zóó opge
nomen, dat de voorloopige mededeeling zelve aan den Koning, en
dus officieel zoude worden gedaan"! Na hierop nog den internuntius
voor de vergaderde Kamer te hebben beschuldigd, dat hij het hof
van Rome zeer slecht had gediend, drukte STRENS de hoop uit, dat
allen die alleen de waarheid zochten, nu geheel bevredigd zouden zijn 1).
Kon echter een redenering van zóó geringe bewijskracht wel iemand,
die voldoende was ingelicht overtuigen? Moest niet veeleer de her
haalde beschuldiging van den internuntius en het het hof van Rome,
dat ons ministerie zou hebben »misleid", de katholieken van Neder
land en bijzonder den H. Vader bitter grieven? En dit niet des te
meer, daar men te Rome allengs tot de stellige zekerheid kwam, dat
de voorafgaande mededeeling, volgens het schrijven der propaganda
van 30 December 1852, behoorlijk geschied was?
Een
brief

nieuwe

bevestiging

ontving

de

propaganda

door

een

van den Franschen gezant, baron D'ANDRÈ, die verhaalde, dat

Mgr. BELGRADO den 12. Januari, den dag der mededeeling, bij hem
was gekomen, om hem van de gedane mededeeling te onderrichten.
Volgens dit schrijven was de internuntius afgedaald in velerlei uit
voerige

bijzonderheden, die volkomen met zijn overige berichten

strookten 2).
Onder dit opzicht derhalve had BELGRADO , die destijds zware dagen
beleefde, niets te vreezen. Reeds vroeger toch had kardinaal ANTONEI.LI den Nederlandschen gezant te Rome verklaard, dat, zoo de mede

deeling niet geschied mocht zijn, zooals hem dit bericht was, BEL
GRADO terstond zou worden teruggeroepen. De gezant echter sprak

er verder niet meer van ®).
Al was ook Mgr. BELGRADO van die zijde in veiligheid, zijn voort

') Handelingen, II, bl. 458—460.
2) Papieren Cramer. Luraseo aan Cramer, 8 October 1853.
3) Panieren Cramer Luraseo aan Cramer, 15 October 1853.
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durend stilzwijgen tegenover de ontkenning der ministers werd hem
door

kardinaal

September

zond

ANTONELLI

deze

een

hoogst
depêche,

kwalijk
waarin

genomen.
hij

Den

5.

verklaart,

de

houding van den internuntius niet te begrijpen. »De oud-ministers
gaan altijd voort met de mededeeling te ontkennen, zoo vervolgt AN
TONELLI ; de internunlius en Rome zijn oveituigd, dat ze behoorlijk

is geschied. En daarom begrijp ik niet, dat UW Excellentie geen ge
bruik maakt van de directe en indirecte middelen, die men bij zulke
gelegenheden aanwendt, om de waarheid der feiten in een helder dag
licht te stellen, en om de leugen, waarvan men den H. Stoel valschelijk
beschuldigt, op hen zelf terug te werpen". Hij vraagt bijgevolg uit
leg van zoo onbegrijpelijke houding ').
Natuurlijk haast zich Mgr. BELGRADO zijn gedrag te verdedigen
en zegt, dat hij lang over die zaak heeft nagedacht en zonder twijfel
de oud-ministers door een trouw historisch verhaal zou hebben be
schaamd, indien zulk een verklaring niet zeer stellig de moreele
kracht der katholiek-liberale partij zou verzwakken en nieuwen steun
geven aan hun bestrijders.

Tot verdere verontschuldiging voegt hij

daarbij, dat de regeering, de Kamer en het volk over het algemeen
van oordeel zijn, dat de mededeeling is geschied.

Hij rekent op mi

nister LIGHTENVELT, die gezegd heeft, een gelegenheid, indien ze zich
niet aanbiedt, te zullen zoeken, om in 't openbaar zijn overtuiging
te zeggen. Deze verklaringen des ministers zullen krachtiger, dan een
geschrift van den internuntius, de eer van den H. Stoel handhaven,
zonder de katholiek-liberale partij, waarop de godsdienstige belangen
voor een groot deel rusten, al te zeer te schaden

2).

Dat BELGRADO hier zijn innige overtuiging uitsprak, wordt ook
uit zijn particuliere brieven bevestigd.

Door zijn verklaringen aan

gaande de voorloopige mededeeling, schreef hij aan Dr. CRAMER,
zouden de liberalen in »een valsche en gevaarlijke positie worden
gebracht en weldra bij alle verstandige lieden van elke kleur hun
vertrouwen verliezen" 3).
Dat kardinaal ANTONELLI deze zienswijze volstrekt niet deelde,

1)

Nunt. Arch. 5 Sept. 1853, ia cyfers.
Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 16 Sept. 185;}.
A) Papieren Cramer. Belgrado aan Cramer, 31 Aug. 1853.

2)
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kwam uit een onvoldoende kennis der Nederlandsche toestanden voort.
Dit blijkt uit zijn antwoord aan BELGRADO; want hij zegt, waarlijk
niet te kannen begrijpen, hoe een echt katholieke partij het kwalijk
zou kunnen nemen, dat de internuntius overgaat tot verklaringen, die
de eer van den H. Stoel verdedigen.

Vervolgens zet hij uiteen, boe

zonder twijfel velen in den lande den H. Stoel zullen verdenken,
omdat BELGRADO, wiens plicht het zou geweest zijn, de leugen zege
vierend te beschamen, noch direct noch indirect daarvoor iets gedaan
heeft. Hij wil zich omtrent de vreemde terughouding van den inter
nuntius niet uitspreken, maar moet toch opmerken, dat, indien deze
toestand nog langer voortduurt en de waardigheid van den H. Stoel
nog meer wordt geschaad, deze zich niet zal kunnen vereenigen met
het stilzwijgen, waarin zijn vertegenwoordiger zich op dit oogenblik
terugtrekt ').
Bij het lezen dezer depêche zag BELGRADO weldra in, dat hij door
ANTONELLI niet juist was begrepen. Hij antwoordde derhalve met te

wijzen op een onnauwkeurigheid in zijn vorig schrijven, waardoor
kardinaal ANTONELLI in den waan was gebracht, dat de katholiekliberale partij alleen uit katholieken bestond.

Duidelijk zette hij nu

de verhouding der katholieken en liberalen uiteen.

»De katholieken,

zegt hij, en de liberale protestanten gaan altijd samen in het streven,
om de grondwet te doen eerbiedigen en eerlijk uit te voeren. Ontegen
zeglijk waar is het, dat de katholieken, indien zij in de politiek niet
constitutioneel-liberaal waren, zoowel in hun godsdienstige als tijdelijke
belangen veel zouden te verduren hebben.

Wel

was derhalve de

vreeze gewettigd, dat men schade zou toebrengen aan de liberale
partij, die, om de aanvallen der conservatieven te ontgaan, de vooraf
gaande mededeeling van een feit,

waaromtrent zij van zwijgen en

lijdelijk toezien werd beschuldigd, onvoorzichtig heelt ontkend. Deze
is de reden, die de katholieken er toe gebracht heeft, om deze zaak
niet al te haastig op te helderen.

Niet afstellen wilde men doch

enkel uitstellen; en dit te meer, omdat de hoofdzaak, namelijk de
erkenning der bisschoppen, die door de al haastige afdoening eener
bijzaak schade kon lijden, nog hangende was.

') Nunt. Arch. Antonelli aan Belgrado, 29 Sept. 1853.
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Nu dit hoofdpunt door het koninklijk besluit van 21 September ')
in veiligheid is, zal de bijzrnk weldra aan de beurt zijn. Spoedig zal
de gelegenheid zich aanbieden, waarbij liet geschil over de vooraf
gaande mededeeling zal ten einde worden gebracht" 2).
De hier verwachte gelegenheid werd den 6. December 1853 geboden.
Van verschillende zijden drong men er in de Kamer bij den minister
van R.-K. eeredienst, Mr. LIGHTENVELT, op aan, over de zaak der
voorafgaande mededeeling zoo mogelijk licht te verspreiden. Met zijn
gewone scherpzinnigheid en juistheid van oordeel voldeed daaraan de
minister ten volle.
Den 6. December daaromtrent gëinterpelleerd begint hij met zijn
leedwezen uit te drukken, dat de aandacht gevestigd is op een onder
werp, waarover hij liever een sluier had geworpen. Maar hij spreekt
»als een geroepene, als een gedwongen getuige". Met verbazing heeft
hij gelezen, wat zijn ambtsvoorganger voor de Kamer verklaard heeft:
»Geenerlei mededeeling in den zin der Nota van 16 October is ge
schied". LIGHTENVELT vraagt allereerst, wat de zin dezer Nota was.
»Die zin was, antwoordt hij, »Que le Saint Siège avant de procéder
a la réorganisation de 1'Eglise Catholique, a 1'intention d'en faire part
au Gouvernement Royal, comme aussi de 1'époque ou elle se fera
Die zin was voorafgaande mededeeling te doen van de organisatie en
van het tijdstip". In het voorbijgaan stipt hij echter aan, dat die Nota
van reeds een jaar geleden, van October des vorigen jaars, met een
plechtig protest, een plechtig démenti is bejegend geworden; dat dit
de afscheidsgroet is geweest van den vorigen minister van buitenlandsche zaken.
»Maar nu op de zaak terugkomende: Geenerlei mededeeling (let
wel, Mijne Heeren, geenerlei staat in cursieve letteren in het Bijblad
van de Staatscourant gedrukt). Ik sta verstomd over deze verklaring
na hetgeen ik te Rome heb gelezen, na hetgeen ik hier gehoord en
na hetgeen ik hier gezien heb.
»Wilt gijlieden, Mijne Heeren, van mij als eerlijk getuige weten
waarop mijne bevinding neerkomt ?
Zij is deze: Een volkomen rechterlijk bewijs dat de mededeeling
') Over dit besluit wordt later gesproken.
2) Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli 25 October 1853.

275
geschied is, is niet voorhanden, is niet te leveren, en dit laat zich ook
licht begrijpen, want naar diplomatischen stijl vraagt men gewoonlijk
geen recu van een mondelinge of officieus gedane mededeeling. Zulke
mededeehngün laten in den regel geen spoor na. Maar indien ik
daaromtrent als lid eener jury mijre verklaring zou moeten uitbren
gen, dan zou ik geen oogenblik aarzelen te zeggen: Sur mon ame et
ma conscience, — op mijn eer en geweten, ja. de mededeeling is tijdig
ten minste aan één der Nederlandsche ministers, gedaan in zin en
substantie, hetzij dan op min of meer vormelijke wijze; maar wat de
zaak, de bisschoppelijke organisatie, betreft, ja, die mededeeling is
geschied! Deze overtuiging, Mijne Heeren, is bij mij gerezen tot de
hoogte der innigste convictie, die een mensch hebben kan."
Gaarne gaf daarop LIGHTENVELT rekenschap van die »intime con
victie

Te Rome heeft hij het schrijven van 30. December gelezen,

«waarbij de internuntius namens den Paus werd geautoriseerd (niet
gelast), om die mededeeling naar goedvinden en bijtijds te doen,
comme une simple communication confidentielle".
Aan zijn departement berust de copie van een depêche, die den
9. Januari door den Nederlandschen gezant te Rome aan onzen minister
van buitenlandsche zaken werd gezonden, en meldt, dat men den inter
nuntius vóór ongeveer acht dagen verlof zond, de mededeeling te doen.
Verder las hij te Rome het bericht van BELGRADO , geteekend den
12. Januari, dat deze kennisgeving aan de ministers

van buiten

landsche zaken en eeredienst was geschied; en wel van »het bepaalde
voornemen ter oprichting van een aartsbisdom te Utrecht en vier
andere met name opgegeven bisdommen; welk project binnen 6 of 8
weken zou tot stand gebracht worden". Den 12. Januari, zegt LIGHTENVELT, stond BELGRADO niet tegenover een ontkentenis, zoodat hij

noch direct noch indirect belang had, om iets anders te schrijven
dan de waarheid.
Nog een ander meer uitvoerig bericht van BELGRADO en dateerend
van 5. Mei 1853 1), zag de minister te Rome, waarin ook de mede
deeling aan den minister van binnenlandsche zaken ter sprake kwam.
Hetgeen LIGHTENVELT te Rome las, werd hem op zijn departement,
althans wat zijn ambtsvoorganger betrof, bevestigd.
') Zie boven bl. 302 vv.
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De secretaris van het departement van eeredienst, J. C. W IIXEMSE I),
bij alle departementen bekend als een man. wiens rechtschapenheid
zijn bekwaamheid evenaart, verklaarde zeer wel te weten, dat, op een
audientiedag. een Woensdag in de maand Januari2), de internuntius
bij den minister kwam en dat die komst toen onder de ambtenaren
groot opzien baarde, omdat de internuntius zelden het ministerie
bezocht; dat onmiddellijk na het vertrek van den internuntius de
minister den secretaris heeft bekend gemaakt met den hoofdinhoud
der aangekondigde nieuwe kerkelijke organisatie, bestaande in één
aartsbisschop en vier bisschoppen; dat de minister daarop met den
secretaris in bijzonderheden der organisatie is getreden en de laatste
den minister zijn verwondering te kennen gaf en vroeg, of hij tegen
die aangekondigde organisatie geen bedenkingen had; dat echter de
minister antwoordde: »Wel neen, zij zijn immers vrij"! Toch opperde
de secretaris bedenking van finantiëelen aard en zeide, dat hij geen
kans zag, om zes3) vicarissen-generaal ad f. 1200 of f. 1500 uit de
verleende begrooting te bezoldigen. Nadat de minister was heen
gegaan, berekende en besprak de secretaris de toekomstige organisatie
met twee hoofdambtenaren.
Een of twee dagen later kwam de internuntius opnieuw op het
departement en hoorde er van den minister de finantieele bezwaren.
Voor het eerste jaar althans werd het onmogelijk geoordeeld, aan
zes vicarissen toelagen te verleenen. Van dit onderhoud, dat terstond
aan den secretaris werd meegedeeld, en van de becijfering werd een
Nota opgesteld, maar zonder datum en onderteekening.
Door een bijzonder toeval echter konden de secretaris en de twee
hoofdambtenaren de dagteekening der Nota bepalen, die liggen moest
na de komst van den internuntius op het departement en vóór den
17. Januari. Ziehier, hoe men dit bewees: in die Nota kwam de
provincie Utrecht met 41 parochiën voor. Dit getal moest eigenlijk
42 zijn. Maar die 42s*e parochie werd gemist, omdat Kockengen eerst
bij koninklijk besluit van 17 Januari werd erkend.

') Hij werd den '27 December 1854 tot secretaris-generaal verheven.
Den 12. Jan. viel ook op een Woensdag.
3) Er was toen sprake van twee vicarissen voor het aartsbisdom en van
één voor de andere.
2)
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Met betrekking tot het departement van buitenlandsche zaken zegt
LIGHTENVELT, dat de internuntius staande houdt, den 12. Januari

daar den minister te hebben aangekondigd de project-organisatie,
«bestaande in één aartsbisschop en vier andere bisschoppen"; dat
hem op hoogen toon werd gevraagd: «Est-ce une communication,
que vous venez me faire"? en dat hij toen verstoord door den toon
en de woorden des ministers, antwoordde: «Communication ou non,
voila ce que vous verrez arriver dans six semaines ou deux mois".
Een sterke bevestiging ontving, volgens LIGHTENVELT, het boven
staande uit het feit, dat «weinige dagen na den 12. Januari eenige
leden van het corps diplomatique alhier èn van de gedane mededeeling
èn van de ophanden zijnde aanstelling van den aartsbisschop van
Utrecht en van vier andere bisschoppen kennis droegen"; en vervol
gens uit een brief' van den gezant te Rome, graaf' DE LIEDEKERKE,
geteekend den '12. Januari 1853, die van de vestiging van een aarts
bisdom te Utrecht, in plaats van te 's Hertogenbosch gewag maakte
en dit als hier bekend veronderstelde 1).
Overgaande tot de valsclie beschuldiging, dat het ministerie door
het hof van Rome is misleid geworden, noemde de minister deze
hatelijke aantijging onnauwkeurig en onyeyrond. Onnauwkeurig, omdat
de mededeeling geschied is. Ongegrond, omdat men te Rome niet
verplicht was en zich niet verplicht heeft, de mededeeling te doen 2).
Nadat DOMMER VAN POLDERSVEI.DT hierop antwoordend zijn mede
deeling bij den minister van binnenlandsche zaken had voorgesteld
als een gesprek, dat «noch direct, noch indirect behoort tot hetgeen
men kan noemen een kennisgeving", kwamen achtereenvolgens THORBECKE,

VAN BOSSE en STRENS aan het woord.

Van zóó geringe be

wijskracht echter waren de argumenten dezer oud-ministers tegen de
rede van LIGHTENVELT, dat GROEN VAN PRINSTERER moeite had «om
te gelooven, dat alles zich tot een misverstand' bepaalde, en er geen
kwade trouw in het spel was. Hij vraagt, «of niet het gouvernement
gedeeltelijk heeft verzwegen, hetgeen gebeurd is ?" Hij wil onderzoek
en zegt dat cr daarna voor de Kamer en de Natie nog een vraag
zal zijn: «Welken naam dergelijk gedrag verdient?" Ten slotte zegt
') Handelingen der Staten-Generaal. ZittiDg van (i December 1853 bl. 314 vv.
*) T. a. p. bl. 315 vv,
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hij, dat de stellige mededeeling van LIGHTENVELT hem heeft verbaasd
en wenscht, dat het onderzoek hem niet dvvinge, ten nadeele van het
vorig ministerie als onbetwistbaar te beschouwen hetgeen hij ondenk
baar geacht had i).
De redevoering van LIGHTENVELT kon niet worden weerlegd en
daarom bleven de oud-ministers onder zware verdenking.

Was het

ook voor de katholieken niet aangenaam, hun bonr'genooten zoo diep
vernederd te zien, het strekte hun tot troost, dat de eer van den
H. Stoel was hersteld. »Gister heeft de interpellatie plaats gehad over
het avis préalable, zoo schrijft J. A. SMITS aan VAN SON. LIGHTEN
VELT heeft zijn plicht uitmuntend volbracht.

hij te Rome beloofd had.

Hij heeft gezegd, wat

Hij heeft als eerlijk man zijn woord ge

houden en de eer van den H. Stoel ongeschonden gehandhaafd.
»THORBECKE heeft behendig de quaestie door (het voorwenden

van) een misverstand, waarin toch de beste zijde aan zijne collega's
wordt gegeven, trachten op zijde te schuiven.
»VAN BOSSE heeft een onhandige en plompe retraite gemaakt met

het woord misleiding terug te nemen met weerzin.
»STRENS heeft gedraaid en daarna gemeend, dat hij zijn draaierijen

kon goed maken met hard te schreeuwen,
't is gemeen.

't Is belachelijk ol liever

»De slotsom van de zitting van gisteren is deze: dat de H. Stoel
gerechtvaardigd is, en dat onze ministers of apen of leugenaars zijn
geweest.

GROEN heeft ons den dienst bewezen van die slotsom be

hoorlijk op te maken, zonder dat het protest van THORBECKE haar
heeft kunnen verzwakken"').
Niemand, het is licht te begrijpen, verheugde zich meer dan
Mgr. BELGRADO.

Niettegenstaande zijn eerlijke plichtsvervulling had

hij donkere dagen beleefd; de vreugde in het herstel der hierarchie
was hem bitter vergald.

Maar de waarheid eener goede zaak, zoo

vertrouwde hij, komt altijd aan het licht. Nu was de oprechtheid van
minister LIGHTENVELT ontwaakt en had de teedere zaak, die zoowel
den internuntius als den H. Stoel betrof, in een helder daglicht ge-

') T. a. p. bl. 317—321.
) Arch. bisdom 's Busch. Papieren Van Sun, correspondentie Wiltner en
anderen, 7 Dec. 1853.
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steld. Toch betreurde het BELGRADO , dat eenige katholieke leden zich
onhandig hadden gedragen; de overwinning had ook haar schaduw
zijde, omdat men strijdende voor eigen beginselen gemeend had de
waarheid te mogen schenden. Doch al had men die moreele nederlaag
gewild, de slag, daardoor toegebracht aan de liberalen, die de katho
lieken steunden en wier zaak met die der katholieken innig verbonden
was, werd ten zeerste betreurd ').
Dank en hulde bracht BELGRADO aan de redactie van De Tijd, die
zoo duidelijke en krachtige commentaren op de rede van LICHTENVELT
en de verklaringen der drie oud-ministers had geleverd 2), en deze
door het Belgische blad L'Emancipation alom bekend had gemaakt.
Hierop, voegde BELGRADO er bij, komt de hoofdzaak neer:
»De internuntius heeft ter gelegener tijde, den 12. Januari, ver
haald aan twee ministers, en den 10. der zelfde maand door Mr.
DOMMER VAN POLDERVELDT laten mededeelen aan minister THORBECKE
alles wat de regeering dier.de te weten betrekkelijk het herstel der
hierarchie, en met name de oprichting van vijf bisdommen en daar
onder het aartsbisdom Utrecht".
«Ziedaar de heele geschiedenis, zoo vervolgt hij, en ik zal, zoolang
ik leef, niet toestaan, dat mijn verklaring, die in de archieven te Rome
en te 's Gravenhage berust, definitief wordt ontkend. En om U een
denkbeeld te geven omtrent den onbegrijpelijken uitval van DOMMER,
voeg ik hierbij, dat deze den II. Januari mij het volgende antwoord
bracht: Nadat ik ronduit aan Mr. THORBECKE had gezegd, dat de
aartsbisschoppelijke zetel van Utrecht zou worden hersteld, heeft de
minister mij geantwoord, dat de Paus vrij is te doen wat hem goed
dunkt en dat de regeering geen bezwaren heeft! .
BLIGHTENVELT heeft hulde gebracht aan de waarheid en de instem
ming van het gansche ministerie moet hier worden geconstateerd en
geprezen" 3).
') Papieren Crumer, Belgrado aan Cramer, 14 December 1853.
2) De lijd van 9, 10 en 12 December 1853 en 28 November 1854.
3) Papieren Cramer, Belgrado aan Cramer 14 December 1853.

H O O F D S T U K IX.

MGR. PARKDIS VERLANGT NAAK DE ORGANISATIE. DE REGEERING ZAL ZE
NIET BELEMMEREN. HET DEPARTEMENT VAN EEREDIENST TEGEN HET
AARTSBISDOM UTRECHT. OORDEEL VAN MGR. ZWI.ISEN. ER ZIJN VER
SCHILLENDE PROJECTEN IN OMLOOP. HET PROJECT VAN MGR. BELGRADO
EN ZWIJSEN. LURASCO TE EOME. DE MINISTERS TEGEN ÜTRECHT.
BESLISSING VAN PIUS IX 21 DECEMBER 1853. VERZET VAN HET DEPAR
TEMENT VAN EEREDIENST. CANDIDATEN VOOR UTRECHT EN HAARLEM.
ZWIJSEN VOOR VAN VREE. BESPOEDIGING DER ORGANISATIE. IJAATSTE
INFORMATIE. ZWIJSEN NIET VOOR ÜTRECHT, MAAR LEGT ZICH BIJ DE
PAUSELIJKE BESLISSING NEER. UITBUNDIGE VREUGDE IN NEDERLAND.
DE BISSCHOPPEN ONTVANGEN DE OFFICIEELE STUKKE.V. DE KARAKTER
SCHETSEN DER NIEUW BENOEMDE BISSCHOPPEN.

Den 20. December 1852, dus tien dagen vóórdat kardinaal FRANSONI aan Mgr. BELGRADO verlof gaf, de voorafgaande mededeeling te
doen, had de congregatie der kardinalen het herstel der hierarchie
of liever de oprichting van het aartsbisdom Utrecht met vier suf
fragaan-bisdommen in het koninkrijk der Nederlanden beslist. Was
de uitvoering na dien datum en vooral na het gunstig antwoord van
BELGRADO slechts een quaestie van tijd, veel inspanning en strijd had
het gekost, om tot de uitkomst van dien 20. December te geraken
Door de adresbeweging, in 1847 ontstaan, werd de gedachte zoo
wel hier als te Rome meer en meer op het herstel der hierarchie
gevestigd. Van de apostolische vicarissen was Mgr. PAREDIS wellicht
de eerste, die er vurig naar verlangde. «Hier is ook geen nieuws,"
schrijft hij den 29. Juli 1850 aan DEN DUBBELDEN, »dan alleen zoo
wat gemommel wegens een geprojecteerde kerkorganisatie in den
lande. Fiat, fiat in nomine Domini" ')!
') Arch. van het bisdom 's Bosch. Corresp. 1831—51.
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In hetzelfde jaar, den 30. November zegt de Memorie van beant
woording voor de begrooting van 1851, »dat wanneer er soms hin
derpalen mochten bestaan, die de organisatie van de roomsch katho
lieke kerk hier te lande belemmeren, de oorzaak daarvan niet bij de
regeering kan gezocht worden", want, »dat het geenszins in de bedoe
ling ligt, de vrijheid der roomsch-katholijke kerk, betreffende haar
organisatie in eenig opzicht te belemmeien".
»Wat zullen de Hollanders nu doen met de kerkelijke organisatie,
schrijft terstond daarop V A N H O O Y D O N K a a n D E N D U B B E L D E N .

NU

kunnen zij niet meer zeggen, dat het gouvernement de schuld is,
dat er geen organisatie tot stand komt. Ik vrees, dat de geestelijken
en voorname leeken het niet zullen eens worden onder elkander
wegens de wijze waarop, en de plaatsen waar, en de personen wie
tot bisschoppen dienen gesteld te worden. En wie zal het werk be
ginnen? Wij zullen ook moeten tusschenbeide komen. Deus providebit.
Mijn gevoelen zonde zijn, dat er twee bisdommen in Holland opgericht
worden: want één is te gevaarlijk: Vae soli; en dat 's Bosch werd
verheven tot aartsbisdom.

Dat is het best gelegen om het centrum

uit te maken, en zou dienen om de Hollanders in toom te houden
bij alle omstandigheden, die zich kunnen opdoen''
In de tweede helft van 1851 was er in het departement van eeredienst dikwijls sprake van de circumscriptie der bisdommen; niet
zoozeer echter om de zaak te bespoedigen, dan wel om op handige
wijze te verhinderen, dat Utrecht tot aartsbisdom zou worden ver
heven. Ten dien einde bood het departement een project van circums
criptie aan, dat Haarlem en Deventer in het noorden, 's-Hertogen •
bosch, Breda en Roermond in het zuiden tot bisdommen \oorstelt.
Het spreekt vanzelf, dat Mgr. B E L G R A D O in deze belangrijke zaak
vooral in overleg trad met Mgr. ZWIJSEN, die toen reeds in de corres
pondenties de toekon stige aartsbisschop genoemd wordt Het project
der regeering droeg echter de goedkeurig van Mgr ZWIJSEN niet weg.
De stad Deventer oordeelde hij voor een bisschoppelijken zetel weinig
geschikt, omdat de katholieken er gering in aantal waren en vervol
gens ook weinig in tel. Aanbevelenswaardiger scheen hem onder dit

') Arch. van het bisdom 's Bosch. Correap. 1831—1851.
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opzicht Zwolle, waar de kerkelijke overheid ontwijfelbaar meer achting
zou genieten.
Daarenboven noemde Mgr. ZWIJSEN de oprichting van een bisdom
te Deventer, waartoe alleen de provinciën Overijsel, Drente, Gronin
gen en friesland zuuden behoortn, ouk om finantieele moeilijkheden
hoogst ondoelmatig. Hue toch zouden de katholieken dezer streken
in de kosten van de oprichting en het onderhoud eens bisdoms kun
nen voorzien?
Wilde men de provincie Utrecht niet bij het bisdom Deventer
trekken, dan stelde Mgr. ZWIJSEN voor, om zich tot vier bisdommen
te bepalen, namelijk Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda tjn Roermond.
Het grondgebie I, waarover het diocees van Haarlem zich zou uilstrekken, was dan reeds door het concordaat van 1827 bepaald. Bijna de
heele Hollandsche missie

ot' liever de provinciën Nourd- en Zuid-

Holland, Utrecht, Overijsel, Drente, Groningen en Friesland zouden
het bisdom Haarlem vormen; terwijl het bisdom 's Hertogenbosch,
zooals het in datzelfde concordaat wordt beschreven, in tweeën moest
worden gesneden: één deel zou het bisdom Breda, het andere dat van
's Hertogenbosch uitmaken.
Ten slotte drukt Mgr. ZWIJSEN de hoop uit, dat het project van
vier bisdomen te Rome aangenaam zal zijn, omdat het meer overeen
komt met de concordaatsbulle van 1827.

Tevens, zegt hij, zou de

uitvoering van dit plan het seminarie Hageveld begunstigen.

Zelf

verlangde hij volstrekt geen vermeerdering van grondgebied en wenschte
veeleer, dat de grenzen van het vicariaat onaangeroerd bleven ').
lntusschen liet Mgr. BELGHADO verschillende verdeelingsprojecten
de ronde doen. Voor de verdeeling des koninkrijks in vijf bisdommen
bestond een dubbel plan. Het eerste stelde Haarlem, Utrecht,'s Hertogen
bosch, Breda en

Hoer mond voor, het tweede Amsterdam, Zwolle,

's Hertogenbosch, Breda en Roermond. Hiertegen echter werden niet
geringe bezwar en geopperd. Vooreerst bracht men in het midden, dat
de pauselijke bul van 1827 in Noord-Nederland maar twee bisdommen
had opgericht: Amsterdam en 's Hertogenbosch.

Ten andere vreesde

men, dat, bij de oprichting van vijf bisdommen, de nog zwakke

') Arch. van het bisdom 's Bosch. Oopieboek van Mgr. Zwijsen, 1850—51.
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krachten van het katholicisme in het rijk te veel zouden worden
verdeeld, dat er gebrek aan de noodige eenheid zou zijn, dat de
middelen, om in de behoeften van elk bisdom te voorzien, zouden
ontbreken, en wel vooral met betrekking tot het theologisch onderwijs
in de seminaries, die moeilijk zullen
noodige professoren worden voorzien.

kunnen bestaan, en van de

Wilde men echter volstrekt vijf bisdommen, dan zou de meest
verkieslijke verdeeling zijn: Haarlem, Deventer, 's Hertogmbosch, Breda
en Roermond.
Verschillende politieke redenen, zeide men, pleiten tegen Utrecht
en de regeering zal zich vermoedelijk met kracht daartegen verzetten.
Haarlem oordeelde men beter geschikt, als in het hart van Holland
gelegen, een niet al te groote stad en niet te ver van Warmond.
Deventer had veel overeenkomst met Haarlem. De vijf provinciën,
waaruit dit bisdom zou bestaan, oordeelde men wel in staat het te
onderhouden. Onmogelijk kon Utrecht bij Deventer worden gevoegd,
omdat de middeleeuwsche bisschoppen van Utrecht met die provinciën
voortdurend in strijd waren geweest.
Bij Breda een dozijn parochies van Zuid-Holland te voegen, vond
men niet raadzaam.

Te veel verschilde het volk over den Moerdijk

van het Brabantsche. Daarbij had de natuur hen zóó gescheiden, dat
een vereeniging niet wenschelijk scheen.
Dit alles werd gezegd in de veronderstelling, dat men tot de
verdeeling in vijf bisdommen moest overgaan. Want het meest helde
men tot het project van vier bisdommen over.
Eerst noemde men Utrecht of Amsterdam, Breda, 's Hertogenbosch
en Roermond. Veel liever zag men echter Haarlem, 's Hertogenbosch,
Breda en Roermond tot bisschoppelijke zetels verheven.

Al moest

later ook de organisatie verder worden uitgestrekt en nog een vijfde
bisdom opgericht, voor het oogenblik oordeelde men het wenschelijker,

zich tot de vier laatst genoemde bisdommen te bepalen.

Ook scheen het niet oorbaar, de zeven provinciën, die het bisdom
Haarlem

zouden vormen,

voorloopig te scheiden.

Als reden gaf

men de eenheid dezer provinciën en de finantieele moeilijkheden
op. Raadzaam was het daarenboven, zoo weinig mogelijk van de bur
gerlijke verdeeling af te wijken, van Zuid-Holland niets bij NoordBrabant te voegen. En dit zoowel om het verschil van zeden en ge-
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bruiken als om de afwijkingen in tongval. Overigens zou om die
paar parochiën geen oneenigheid ontstaan.
Men was het eens, dat er een aartsbisdom moest zijn, om de een
heid te bewaren en de katholieke krachten te ontwikkelen. Om vele
redenen zou 's Hertogenbosch zich het best tot metropolitaan zetel leenen1)
Ofschoon Mgr. BELGRADO , blijkens een schrijven aan den prefect
der propaganda gericht, einde September 1851 het niet onmogelijk
oordeelde, dat Utr echt aartsbisdom zou worden 2), was het echter zijn
lievelingsdenkbeeld, bisdommen te vestigen te Haarlem, Biedaen Roer
mond, maar den aartsbisschoppelijken zetel te bewaien voor's Her
togenbosch.
Den 26. Maart 1852 ging het plan van circumscriptie der bisdom
men, opgemaakt door Mgr. BELGRADO en Mgr. ZWIJSEN en goedge
keurd door de apostolische vicarissen van 's Hertogenbosch, Biedaen
Roermond, naar den secretaris der propaganda te Rome. Een
schier gelijkluidend project werd in Mei daarop volgende aan kardi
naal ANTONELLI gezonden. Aangaande de bisdommen luidde het beslis
send : Haarlem, 's Herloyeribosch, Breda en Roermond. Maar wat het
aartsbisdom betrof, liet men de keuze tusschen Haarlem en 's Herto
genbosch. Voor de eerste stad pleitte, volgens genoemd project, vooral
de aanwezigheid van rijke kerkelijke fondsen, waardoor zelfs terstond
de oprichting vaa een metropolitaan kapittel mogelijk werd, ver
volgens de oudheid van dien zetel. »'s Hertogenbosch echter, zoo
wordt vervolgd, bezit een heerlijke kathedraal en tot Apostolisch
vicaris Mgr. van Gerra, die onder elk opzicht een voorrang verdient,
ook indien het den H. Vader mocht behagen, hem volgens zijn nederigen wensch in het vicariaat van 's Hertogenbosch te laten en niet te
te verplaatsen naar elders" a),
Hoewel dit project het eenige was, dat Mgr. BELGRADO in overleg
met Mgr. ZWIJSEN naar Rome opzond, kwamen er vermoedelijk nog
andere bij de propaganda in. Zeker toonde de secretaris, Mgr. BARNABÖ er in den herfst 1852 meer dan één aan graaf DE LIEDEKERKE.

') Arch. van het aartsbisdom Utrecht. Varia.
s) Arch. der propaganda te Rome. Door tusschenkomst van Dom W. van
Heteren.
s) Munt. Arch. 18 Oct. 1852.
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Toen Mgr. BELGRADO dit van kardinaal ANTONELLI hoorde, drong hij
opnieuw aan, om zijn eigen project te redden. Na te hebben her
innerd, dat het in overleg met Mgr. ZWIJSEN is ontworpen en de
goedkeuring der andere apostolische vicarissen wegdraagt, maakt hij
de eerbiedige opmerking, dat het plan, waarin de zeven provinciën
der missie maar één bisdom vormen, voor het oogenblik het best in
de behoeften der katholieken voorziet. »Wel, zegt hij, doet de sterke
aangroei der katholieke bevolking in de laatste halve eeuw voorzien,
dat het bisdom Haarlem later in tweeën moet worden gesplitst. Dit
verhindert echter niet, dat men thans de meest oorbare circumscriptie ten uitvoer kan leggen, indien men tevens laat doorschemeren,
dat men later van de vrijheid gebruik zal maken, om de wijzigingen
aan te brengen, die in andere tijden en omstandigheden het welzijn
der katholieken het best zullen bevorderen."
Toch vreesde Mgr. BELGRADO, dat andere invloeden te Home werk
zaam, andere projecten aldaar in omloop waren en voegde er aan
toe: »Alle bovenstaande opmerkingen heb ik gemaakt in de ver
onderstelling, dat mijn circumscriptieplan wel eenige aandacht mocht
verdienen. Zijn er echter buiten mijn weten andere gemaakt en opge
zonden, dan zal veel van hetgeen in deze en vroegere depèchen is
gezegd, moeten beschouwd worden als niet te zijn geschreven" •).
Tenzelfden tijde in den herfst van 1833Vaatte FRANS LURASCO het
plan op, om gedurenden den winter in het Zuiden herstel zijner ge
schokte gezondheid te zoeken. Wat was natuurlijker, dan dat hij zich
in die belangrijke dagen te Bome ging vestigen? l)e Amsterdamsche
vrienden juichten dit toe. Graaf DUCHASTEL verkreeg voor hem in
September van den minister van buitenlandsche zaken, Mr. H. VAN
SONSBEECK, een aanbeveling bij onzen gezant te Bome, die oprecht en

eerlijk ten gunste der katholieken werkte. BELGRADO gaf hem zijn
opdrachten voor de propaganda en vooral deze, om op de bespoedi
ging der kerkelijke organisatie aan te dringen, indien hij te Bome
vernam, dat de zaak nog niet was beslist «).
Aldus ingeleid was LIRASCO te Bome overal welkom. Mgr. BAR-

') Arch. Kunt. Hierarchie, 18 October, 1852.

*) Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer 16 en '25 Sept. 1852 en Lu
rasco aan Cramer 13 Nov. 1852.
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, NABÖ , de kardinalen FRANSONI en ANTONELLI onderhielden zich over

Holland en de zaak der organisatie zeer vertrouwelijk met hem. De
H

Vader hoorde hem gaarne. Is het wonder, dat LURASCO veel nieuws

aangaande de organisatie kon berichten ? Dr. CRAMER dankte hem
dan ook hartelijk, dat hij hen zoo goed op de hoogte hield.
»Want, zegt hij, zoodra krijg ik niet uw berichten, of ik haast
mij het meest essentieele daaruit, in zoo verre het de kerkelijke
regeling aangaat, ter kennis te brengen van Mgr. BELGRADO, SMITS, VAN
VREE en DUCHASTEL. Allen zijn daarmede zeer in hun schik. Niet het

minst van hen Mgr. BELGRADO, die nauwkeuriger van Amsterdam
uit, dank hebbe uwe mededeelingen, onderricht schijnt te worden,
dan directelijk van Rome" i).
Dr. NUIJENS verhaalt, dat LURASCO een door J. A. ALBERDINGK
THIJM gestelde memorie te Rome »ter rechter plaatse" bezorgd heeft.

Op historische gronden zou in dat stuk zijn aangetoond, »dat er niet
een vaststelling, maar een herstelling wenschelijk werd geoordeeld;
dat de roomsch-katholieken van Nederland er prijs op stelden, dat
de historische traditie niet werd verbroken" 2).
Wij zijn zoo gelukkig, dit uit de papieren van ALBERDINGK THIJM
zelf te kunnen bevestigen.

»Ik heb een werkzaam aandeel genomen

aan de voorbereiding van de herstelling der gewone kerkordening in
ons land, zoo schrijft hij. Eerst wilde men in Rome een aartsbisschop
van Amsterdam benoemen; maar ik heb door C F. LURASCO en den
staatsman LIGHTENVELT 3), die te Rome waren, een memorie laten
aanbieden, waarin het eigenaardige der aanstelling van een bisschop
van Utrecht en een van Haarlem uit een historisch oogpunt werd
aangeduid" 4).
Dat dus ALBERDINGK THIJM een memorie afzond, staat vast. De
kracht van dit bewijs wordt geenszins verzwakt door het feit, dat
') Papieren Cramer. Cramer aan Lurasco, 23 December 1852.
2) Geschiedenis van hel Nederl, volk van 1815 enz. III, 202—203.
®) Wanneer hier geen vergissing is ingeslopen, moet dus Lightenvelt,
behalve in Juli en Augustus 1853, ook in October 1852 te Rome zijn geweest
') Deze brief is hoogst waarschijnlijk gericht aan Dr. Jan ten Brink, voor
diens uitgave van Hedendaagsche Letterkundigen, waarin hij zelf uitdrukkelijk
» verklaring aflegt omtrent het punt, waarover zij correspondeerden, eene ver
klaring, die volmaakt klopt met het getuigenis van Nuijens
Wij danken
dit briefje aan de welwillendheid van den Zeereerw. Pater J. C. Alberdingk Thijm.
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noch in de papieren van THIJM noch in het archief der propaganda
te Rome eenig spoor van een memorie is gevonden ; dat LURASCO in
zijn uitgebreide briefwisseling met Dr. CRAMER met geen enkel woord
over de memorie gewaagt. Met het oog op dit briefje, dat het aan
bieden der bedoelde memorie tot historische zekerheid brengt, kan
zelfs het volgende schrijven van LURASCO aan CRAMER niet ten on
gunste daarvan worden verklaard. »Alles is bepaald zoo meldt LU
RASCO den 27. December, uit Rome. Ik heb het daarom iiiet raadzaam

gevonden, in het belang van de diocecaan-itideeling te spreken.

En

al was nog niet alles bepaald, zou men dan tegen Mgr. ZWIJSEN
iets afdoends kunnen inbrengen

Bedenk eens, hoeveel nieuwe ver

wikkelingen en vooral hoeveel tijdverlies dat al zou aanbrengen. Ik
beken het — ik deel geheel uwe wijze van zien in die zaak" ')•
Met deze zaak bedoelden de voorname Hollandsche katholieken,
dat het hart van het katholieke leven in Holland moest blijven.

Nu

vreesde men echter, dat het, bij de verheffing van 's Hertogenbosch
tot aartsbisdom, naar Noord-Brabant zou overgaan. Om dat te voor
komen had men zeer gaarne het aartsbisdom in Holland of Utrecht
gezien. Men troostte zich echter met de hoop, dat de Noordelijke
provinciën niet zóóveel zouden verliezen. »dat het overwicht van hare
zijde zoude wijken".
Het schijnt, dat Mgr. BELGRADO reeds in 1852 van minister VAN
SONSBEECK een wenk had ontvangen, het aartsbisdom niet te Utrecht te

plaatsen. Wel weerde BELGRADO Utrecht

uit zijn

project,

maar

maakte toch genoemden wenk te Rome niet bekend. Toch bleef men er
van het verlangen der regeering niet onkundig, omdat Mgr. ZWIJSEN, met
andere redenen, die tegen Utrecht konden pleiten, ook deze aan de
propaganda berichtte2).

Vermoedelijk ook heeft Mgr. ZWIJSEN ge

wezen op het woord van THORBECKE: »Aan Utrecht kan niet gedacht
worden, want den bisschopszetel weder te vestigen in die stad, waar
de Unie van Utrecht is tot stand gekomen en waar nu nog in de
Universiteit als het ware een residentie van het protestantisme is te
vinden, dat zou gansch het land in rep en roer brengen" 3). Wat er

') Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer. 26 Dec. 1852.
2) Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer. 15 Oct. 18."i'{.
3) Nuijens, Geschiedenis enz. III, 168—164.
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van dit woord en de kennisgeving daarvan te Rome moge zijn, zeker
is het dat in de congregatie der kardinalen de vraag werd gesteld
of het al dan niet voorzichtig was, tot het herstel van den aartsbisschoppelijken zetel te Utrecht over te gaan ').
Naarmate het organisatieplan van BELGRADO en ZWIJSEN altijd
meer op den achtergrond geraakte, trad het werkelijk uitgevoerde
naar voren. Het voorstel van Mgr. VAN BOMMEL en Mgr. VAN WIJRERSLOOTH, om Utrecht tot Metropole te verheffen en verder bisdommen

te Haarlem, 's Hertogenbosch. Breda en Roermond te vestigen, won
dagelijks veld. Heeft men ook gedacht aan de bijbedoeling van Mgr.
VAN WIJKERSLOOTH, die het te Rome had «aangeraden ten einde ge

lijktijdig het Jansenismus den nek in te slaan" *) ? Het is mij niet
gebleken, maar wel, dat de congregatie der kardinalen de geopperde
bezwaren niet zwaarwichtig genoeg oordeelde en voor de oprichting
van vier bisdommen en den metropolitaan-zetel van Utrecht een
gunstig advies uitbracht. Dit geschiedde den 20 December 1852 3).
In den avond van 21. December gaf Pius IX, na overweging der
bescheiden en rijp beraad, de lang verwachte beslissing met de woor
den: «Utrecht, de zetel van den H. Willebrord; ik zal aan Europa
toonen, dat de katholieken van Holland niet van gisteren zijn" 4).
Den 30. December ondeiteekende kardinaal FRANSONI het schrij
ven, dat aan Mgr. BELGRADO de genomen beslissing zou berichten.
Ofschoon de regeering de daarop gevolgde kennisgeving niet als zoo
danig erkende, ontstond echter weldra het plan, te Rome tegen de
oprichting van den aartsbisschoppelijken zetel te Utrecht verzet aan
te teekenen.
Den 12. Februari vertrok het protest uit Den Haag.

Wel wist

DUCHASTEL, dat men die tegenwerking te danken had aan de ambte

naren van het ministerie van eeredienst; of het echter door STRENS
of VAN ZUIJLEN, den minister van eeredienst of buitenlandsche zaken,

') Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer, 15 October 1853.
-) Arch. aartsbisdom Utrecht, no. 174, en Papieren Cramer, Lurasco aan
Cramer, 18 Nov. 1852.
3) Dom. W. van Heteren schrijft mij, dat er 12 dubia werden voorgesteld
met betrekking tot de bisdommen en de personen.
4) Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer, 22 December 1852. Vgl. Nuyens
T. a. p. bl. 164.
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onderteekend was, kon hij niet achterhalen.

Met geen enkel woord

had men er kennis van gegeven aan Mgr. BELGRADO, die zich dan
ook uiterst ontevreden toonde.

DUCHASTEL kon zijn eerlijk gemoed

bij zooveel trouweloosheid niet bedwingen en verweet het listig gedrag
aan een der ambtenaren in de tegenwoordigheid van anderen. »Door
valsche uitvluchten, schreef DUCHASTEL, trachtte hij zich te redden,
maar zij dienden hem tot niets.

Met kracht heb ik die slinksche

handelwijze veroordeeld en hem doen gevoelen, dat men voortaan
weinig vertrouwen zal stellen in de katholiciteit dier heeren. En in
waarheid, gaat hij voort, zij geven meer blijk van intrigant dan van
katholiek te zijn. Door da vrees, dat hun departement bij het herstel
zal worden opgeheven, hebben zij zich laten verleiden tot een zóó
onwaardige daad, dat er geen naam voor is te vinden" ').
Lichtelijk gelooft men wat men gaarne bewaarheid ziet. Zoo ver
trouwde namelijk het departement van eeredienst, dat het reeds
aangenomen organisatieplan nog zou worden gewijzigd. En gedurende
tebruari en Maart hoorde men er beweren, »dat de zaak nog niet
geacht kon worden, zoo nabij het einde te zijn, dat er nog veel
daaromtrent te zeggen viel, en dat vooral Eeredienst, hetwelk het
best alles kon bevorderen, wat voor (de katholieken) nuttig en noodig
was, nog veel te zeggen had". Mgr. ZWIJSEN, die dit aan zijn vriend
VAN SOX verhaalde, voegde er bij: »Ik had den tegenstand van die
zijde niet verwacht" 2).

Gelukkig duurde de hoop van het departement van eeredienst en
bijgevolg de vreeze der katholieken niet lang. Nog in Februari had
graaf DE LIEDEKERKE de vraag der regeering, om den aartsbisschoppelijken zetel niet te Utrecht te plaatsen, maar te Zwolle, omdat daar
»een katholieke aanzienlijke bevolking is saamgehoopt", aan den II.
Vader meegedeeld. Met waardigheid wees Pius IX ze echter van de
hand en verklaarde opnieuw, niet te willen, »dat de katholieken van
Nederland den schijn zouden hebben, als waren zij van gisteren" 3).
»God geve, schrijft Mgr. ZWIJSEN hierbij, dat er geen nieuwe ver-

') Papieren Crumer. Duchastel aan Cramer, 20 Maart 1853.
-) Arch. van het bisdom 's Bosch. Papieren van Son. Correspondentie Wil»
mer en anderen, 22 Maart 1853.
3)

Arch. van het bisdom 's Bosch. Papieren van Son. Brief van Luraseo.
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wikkelingen zich opdoen, die de executie hier zouden kunnen ver
tragen. Wat hier ook van is, nu de zaak te Rome haar vol beslag
heeft bekomen, ben ik van gevoelen, dat wij met de zaak ferm moe
ten doorgaan" ').
Goddank

deden zich voorloopig »geen nieuwe verwikkelingen"

meer voor. De organisatie kwam trots alle moeilijkheden tot stand
en werd ook later niet meer gewijzigd: Utrecht bleef aartsbisdom.
Had de oprichting der zetels betrekkelijk veel tegenstand onder
vonden, de keuze der personen voor die zetels had minder moeilijkheid.
Hoewel Mgr. BELGRADO vóór het einde der onderhandelingen met
VAN

SONSBEECK,

dus vóór den 16. October 1852, nauwelijks aan de

personen kon denken, vestigde hij toch reeds vroeger de aandacht op
Mgr. ZWIJSEN en president VAN VREE. Den laatste noemde hij reeds
in 1849 den bekwaamsten en meest geschikten van alle Hollandsche
priesters. In een depêche van den 22. September 1851, aan kard.
FRANSONI gericht, zegt

BELGRADO: » Mocht Utrecht tot aartsbisdom

verheven worden, dan zou niemand beter geschikt zijn om die plaats
te bekleeden, dan Mgr. ZWIJSEN" 2). Ruim een maand daarna zond ook
Mgr. VAN BOMMEL een warme aanbeveling van Mgr. ZWIJSEN naar
Rome 3). Zelf werkte deze zijn verwijdering uit het bisdom van 's Her
togenbosch met alle kracht tegen. Reeds voordat de onderhandelingen
tusschen BELGRADO en VAN SONSBEECK geëindigd waren, den 3. Octo
ber 1852, zond hij een verzoekschrift naar Rome, om ook na het
herstel der Hierarchie dat bisdom te mogen behouden 4).
Deerlijk zou men zich echter vergissen, wanneer men meende,
dat aan geen enkel ander candidaat werd gedacht. Behalve de reeds
genoemden trok niemand meer de aandacht dan TH. BORRET, destijds
professor van Warmond. Niet alleen werd hij krachtig gesteund door
de familie VAN BERKEL, maar, wat meer zegt, minister VAN SONSBEECK
was innig met hem bevriend en beschermde hem zichtbaar. Zelfs in
de Haagsche club hoorde men reeds in de lente van 1852 protestantsche leden over de organisatie spreken en BORKET voorstellen als iemand,
') T. a. p. Papieren van Son. Zwijsen aan van Son, 18 Maart 1852.
Arch. der propag. te Rome. Door tusschenkomst van Dom W. van
Heteren O. S. B.
3) T. a. p. 1 November 1851.
'') Arch. der propag. te Rome. Door tusschenkomat van denzelfden.
2)
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die zeker tot de toekomstige bisschoppen zou behooren.

»Dit is

echter volstrekt geen teeken, schreef DUCHASTEL in 1852, dat BORRET
onder de eerste candidaten zal zijn. Ik heb twee of driemaal een
onderhoud met Mgr. BELGRADO gehad over de keuze der personen,
en telkens heb ik gemerkt, dat zijn overtuiging daaromtrent nog niet
was gevestigd" ').
Dit was waarlijk geen wonder.

Vóór den 1(3. October 1852 wist

zelfs BELGRADO niet, of het herstel der hierarehie werkelijk in het
naaste verschiet lag; en vóór de algemeene vergadering van den
20. December, te Rome gehouden, kon het aantal zetels moeilijk
worden bepaald. Dat de apostolische vicarissen \an Breda en Roermond
als bisschoppen dezelfde districten zouden besturen, scheen reeds lang
nagenoeg zeker. Na den 10. October was BELGRADO van oordeel, dat
Mgr. ZWIJSEN, die, zooals hij zich uitdrukt, »onder elk opzicht een
voorrang verdiende", tot aartsbisschop van 's Hertogenbosch, president
VAN VREE tot bisschop van Haarlem zou worden bevorderd.

»Op één zaak wensch ik de aandacht te vestigen, schrijft hij den
18. October aangaande den laatste.

Indien namelijk het ingezonden

plan van circumscriptie doorgaat en de tegenwoordige apostolische
vicarissen bisschop worden in hun eigen vicariaat, dan blijft er alleen
maar over in het bisdom Haarlem te voorzien. Werd ik in die ver
onderstelling geraadpleegd, wie voor dien zetel het meest geschikt is,
dan zou ik, zooals reeds eenige maanden vroeger in een vertrouwelijk
schrijven aan den secretaris der propaganda, wederom wijzen op
den achtenswaardigen vromen, geleerden en algemeen geachten gees
telijke, aan wien, naar mijn inzicht, de H. Vader het diocees van
Haarlem veilig kan toevertrouwen" 2).

Uit alles blijkt, dat hier de

toekomstige bisschop van Haarlem, president VAN VREE, werd bedoeld.
Kort daarna, in het begin van November 1852, verhief ook Mgr.
ZWIJSEN zijn machtige stem ter aanbeveling van president VAN VREE.

Meer was er zeker niet noodig, om dezen te Rome in aanzien te
brengen. Zijn gesternte rees altijd hooger. »De president VAN VREE,
schreef LURASCO den 13. November aan Dr. CRAMER, schijnt vroeger
te Rome niet bekend geweest te zijn; thans is hij het wel, en zelfs

') Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 15 April 1852.
2) Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 18 October 1852.
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zeer gunstig. Daartoe heeft, zoo ik geloof, vooral bijgedragen zijn
heldere uiteenzetting van de quaestie aangaande het huwelijk van
LIPMAN" '). De genoemde informatie kende LURASCO niet.
Intusschen ging in November en begin December 1852 de zaak
der organisatie te Rome spoedig vooruit. De dringende bede van
Mgr. BELGRADO, om »de organisatie der Nederlandsche kerk zoodra
mogelijk voor te bereiden en in te voeren", vond bij Pius IX een
gunstig onthaal. In den loop van December moest de zaak worden
beslist. Want toen LURASCO aan Mgr. BARNABO verhaalde, dat Mgr.
ZWIJSEN wellicht in Januari 185'J naar Rome zou komen, kreeg hij
ten antwoord: »dan zal hij komen, als de zaak haar beslag heeft"2).
Mgr. ZWIJSEN , van de bespoediging onderricht, dacht niet meer
aan de reis. »Ik heb heden (12 December 1852) een brief van den
4. December uit Rome ontvangen, zoo meldt hij vertrouwelijk aan
VAN VREE. Onze zaken staan zeer gunstig. In den loop van deze
week wordt een tweede vergadering der kardinalen daarover gehouden.
Mijn brief van den 5. November is opgenomen onder de stukken,
welke gedrukt en aan de vergadering voorgelegd worden. Mijn cor
respondent schrijft mij, dat de benoeming van den persoon door mij
aanbevolen (president VAN VREE) ook de goedkeuring van onzen
minister graaf DE LIEDEKERKE wegdraagt en voegt er bij: Mgr. BarNABÖ prijst het gedrag van den graaf niet minder dan ik. Deze prelaat

verzekerde mij nog, dat de apostolische vicarissen bisschop geworden
niet van residentie zullen veranderen. Zoodat waarschijnlijk in de
maand Januari of in het begin van Februari ik het genoegen zal
hebben UEw. als mijn collega te leliciteeren. Ik zal onzen vriend
VAN NISPEN ook bericht geven. Overigens schrijf ik aan niemand, en
verzoek UEw. dringend die lijdiny voor zich te houden. Mgr. BEL
GRADO schijnt geen bericht te hebben ontvangen. Immers ZDH. heeft
mij niets laten weten" 3).
Den 20. December 1852 werd te Rome de zaak der bisschoppen
zoo goed als beslist. Nadat reeds vroeger de onderhandelingen tusschen den internuntius BELGRADO en den minister van buitenlandsche
zaken en verdere stukken gedrukt aan de kardinalen waren verzonden5
') Papieren Cramer. Correspondentie Lurasco.
2) Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer.
3) Archief van het bisdom Haarlem. Hierarchie, 12 Dec. 1852.
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had er, zooals reeds gezegd is, op genoemden datum een vergadering
plaats van elf kardinalen, die omstreeks zes uren duurde. In alle
punten aangaande het episcopaat in Nederland kwam de vergade
ring overeen.
De Paus alleen beslist: aldus neemt hij aan, wijzigt of verwerpt.
Ditmaal nu werd alles aangenomen, wat de kardinalen hadden voor
gesteld. De hiërarchische regeling had »haar volkomen beslag gekre
gen." Zoodat Mgr. BARNABO den volgenden dag aan Fr. LURASCO kon
zeggen: »La cosa è terminata,", de zaak is geëindigd.
Vol blijdschap berichtte LURASCO de heuglijke gebeurtenis aan
Dr. CRAMER. «Waarschijnlijk zijt gij de eerste die dit nieuws ontvangt.
Misschien ook gelijktijdig Mgr. BELGRADO". Mgr. BARNABO zeide hem,
»dat men aan VAN SONSBEECK. voor het welgelukken dezer zaak
veel te danken had; dat hij de onderhandelingen met groote bekwaam
heid geleid had."
VAN SONSBEECK

Echter voegde graaf DE LIEDEKERKE erbij, dat

meer uit staatkundige dan godsdienstige doeleinden

had gehandeld, en met name, om de katholieke provinciën vaster
aan de regeering te verbinden. Zeker kan dit bijoogmerk door niemand
worden gelaakt.

Wat daarvan ook zij, zeker meende LURASCO aan

Dr. CRAMER te kunnen melden, dat, niettegenstaande de zaak was
beslist, »het latijns:he ofïiciëele document, waarmede de herstelling
van het episcopaat in Nederland den volke wordt aangekondigd,"
met veel zorg en zonder overijling zal worden gesteld. Het kon daarom
nog wel verscheidenene dagen duren," alvorens het in Holland zou zijn ').
LURASCO vergiste zich echter, want nog maanden zou het duren. De

oorzaak der vertraging scheen hierin te liggen, dat er nog half
December informaties waren gevraagd, die eerst half Januari uit
Holland werden ontvangen 2). Dat die informaties niet liepen over de
omschrijving der bisdommen, weten wij met zekerheid uit het bekende
schrijven van kardinaal FRANSONI, die namelijk den 30. December
aan BELGRADO verlof gaf over de oprichting der bisdommen een
voorafgaande mededeeling te doen aan het gouvernement 3).
Den 19. Januari was de laatste inlichting in de eeuwige stad ont-

') Papieren Cramer. Correspondentie Lurasco, 22 en 27 Dec. 18152.
2) T. a. p. Brief van 27 December.
3) In het vorige hoofdstuk is hierover uitvoeriger gehandeld.
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vangen. »Het antwoord is nu uit Holland hier aangekomen, schreef
LURASCO, en tntto è terminato, zei mij Mgr. BARNABÖ. Zal nu de bul

spoedig gepubliceerd worden, vroeg ik.

Aanstaanden Zondag wordt

het geheel weer aan den Paus medegedeeld;

verder blijft het niets

anders dan een materiëele bemoeiing" ').
In Januari 1853 werd het Mgr. ZWIJSEN door berichten uit Home
altijd duidelijker, dat er plan bestond, om hem het aartsbisdom Utrecht
voofijoed en dat van 's Hertogenbosch

lijdelijk op te dragen.

haastte zich bij de propaganda tegen dat plan zijn

Hij

bezwaren te

opperen, en verzocht dringend, dat men van zijn benoeming tot aarts
bisschop zou afzien. Uit een schrijven van VAN SON kan men opmaken,
hoe hij vooral deed uitkomen, dat de last van het aartsbisdom alléén
de schouders van één man reeds te zwaar zou drukken.

«Want te

Utrecht, zegt hij, moet alles gecreëerd worden: er zijn noch woning
voor den bisschop, noch seminarie, noch fondsen; in één woord alles
ontbreekt er" ').
Toch was men te Home van een ander gevoelen.
I' ebruari antwoordde Mgr.

Want den 10.

BARNABO, de secretaris der propaganda,

dat Zijne Heiligheid de geopperde bezwaren tegen de benoeming tot
titularis van Utrecht in overweging genomen, doch niet zwaarwichtig
genoeg had gevonden, om aan het verlangen van Mgr. ZWIJSEN te
voldoen. Hieruit volgt, zoo schrijft de laatste aan president VAN VREE,
»dat ik de beide diocesen tijdelijk zal administreeren.

Ik ben intus-

schen blijde iets bepaalds te weten en geef de zaak geheel aan de
Voorzienigheid over.

Ik heb dagelijks gebeden en vele goede zielen

laten bidden, dat Gods wil in mij volbracht worde.

Ik heb mijn

bezwaren ingeleverd en gereclameerd, en in weerwil van dit alles
wordt de zaak tegen mijn wil beslist. Ik erken hierin den wil Gods —
amen. Houd dit alles voor U" 3).
Wijl er destijds in sommige kringen, zooals het kamerlid VAN
NISPEN aan Mgr.

ZWIJSEN schreef, een gerucht liep, dat de aarts

priester HARTMAN van Utrecht aartsbisschop zou worden, was het
oorbaar, dat ook deze inlichting ontving. Na reeds vroeger bij HART-

1)

T. a. p. Brief van Lurasco, 19 Januari 1853.
-trek. van het bisdom 's Bosch. Papieren van Son, Corresp. 27 Febr. 1853
3) Arc/i. van het bisdom Haarlem. Hierarchie, 23 Febr. 1853.
2)
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MAN vermoedens omtrent zijn toekomstige waardigheid

te hebben

geuit, meldt Mgr. ZWIJSEN thans als officieus zeker, dat het aan de
Voorzienigheid heeft behaagd, hem op den aartsbisschoppelijke!! zetel
van Utrecht te plaatsen.

»Ik had gaarne gezien, zegt hij, dat aan

een der geestelijken dier gewesten die eer was te beurt gevallen; en
ik heb dan ook pogingen aangewend, dat die eervolle, doch zwaar
wichtige last niet op mijn schouders mocht gelegd worden. Edoch,
ik heb in mijn

pogingen niet mogen slagen, en aanzie dus die be

stemming als een werk

van de goddelijke beschikking, waaraan ik

mij onderwerp, betrouwende op zijn bijstand en op de goede gezind
heid der geestelijken en geloovigen van het nieuwe aartsbisdom,
waarvan ik in de gelegenheid geweest ben in mijne betrekking als
vice-superior ad interim vroeger bewijzen te mogen ontvangen" 1).
Wel is het merkwaardig, dat Mgr. ZWIJSEN nu reeds de hoop
uitdrukte, eens het aartsbisschoppelijk bestuur van Utrecht aan andere
handen te mogen toevertrouwen en zelf zich te bepalen bij het bestuur
van het bisdom Den Bosch. »Ik zal doen wat ik kan," zoo schrijft
hij reeds den 27. Februari 1853 vertrouwelijk aan VAN SON, »in de hoop,
dat wanneer de zaken in Utrecht wat geregeld zullen zijn, ik in het
diocees, waaraan ik door zoo vele alfectiën en relatiën verbonden
ben, zal mogen blijven" 2).
Al meer en meer werd

het intusschen bekend, wie de Neder-

landsche kerk als bisschoppen zouden besturen.

LURASCO te Rome

hoorde het half Februari uit den mond van kardinaal FRANSONI zelf.
»Aartsbisschop te Utrecht,

Mgr. ZWIJSEN, zeide deze; bisschop van

Haarlem VAN VREE; Den Bosch vooreerst nog onder het bestuur
van

Mgr.

schoppen"

ZWIJSEN ; de
3).

vicarissen

van Breda en Roermond bis

Natuurlijk haastte zich LURASCO het belangrijke nieuws

naar Dr. CRAMER over te brieven. »In weerwil van het geheim, dat
nog moet bestaan, laat hij volgen, ziet ge, dat men al aardig achter
de waarheid komt. Ik laat het aan uw eigen oordeel over, om mijn
bericht mede te deelen aan wien gij goedvindt" 4).
1) Arch. van het bisdom 's Bosch. Dagregister 1852—1854, 15 Maart 1853.
Arch. van het bisdom 's Bosch. Papieren van Son, Correspondentie,

2)

27 Pebr. 1853.
3)

Papieren Cramer, Corresp. Lurasco, 23 Febr. 1853.

4)

T. a. p. 23 Febr. 1853.
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Met een vurig verlangen zag men thans het toekomstig consistorie
te gemoet. Reeds half Februari meldde men uit Rome als zeker, dat
het den 4. Maart zou worden gehouden. Een paar dagen later was
alle zekerheid wederom geweken, en noemde kardinaal FRANSONI den
4., den 7. of den 44. dier maand. De waarheid lag ook hier in het
midden. want het voor ons land zoo gewichtig consistorie vergaderde
op den 7. Maart.
»De hooge stem van Pius IX heeft zich doen hooren," schreef
LURASCO daags daarop uit Rome, »ze heeft het woord over de kerk
in Nederland uitgesproken!... En zoo is dan deze zoo hoogst ge
wichtige zaak, waarnaar de katholieken van Nederland zoo verlangend
uitzagen, ten laatste gelukkig beslecht. God geve, dat zij ons land
heil aanbrenge, de katholieken nog vromer, nog trouwer in de ver
vulling hunner plichten make; den protestanten tot stichting strekke!" ')
Wat een onbeschrijfelijke geestdrift het bericht van het herstel der
hierarchie onder de Nederlandsche katholieken verwekte, leert ons
een antwoord op dit heuglijk bericht. Allen stemden in met den jubel
kreet, die er opging uit het dankbaar gemoed van Dr. CRAMER:
«Gelooft zij God in der Hooge, roept hij uit, en vrede op aarde aan
allen, die van goeden wille zijn. Verheerlijkt zij zijn heilige naam, om
de onuitsprekelijke weldaad ons geschonken — eene weldaad, waar
naar wij niet opgehouden hebben te verzuchten, maar die zoo groot
is, dat wij nooit hadden durven verwachten haar ons nu reeds ge
schonken te zien. Van het gevoel, dat ons allen hier vervult, kunt gij U
nauwelijks een denkbeeld maken. De priesters, welke ik dezer dagen ge
zien heb — zij zouden mij haast willen omhelzen van vreugde; blijdschap
en dankbaarheid tintelen op het gelaat van alle katholieken, en menige
traan van erkentelijkheid wordt gestort om het heil dat ons te
beurt valt" 2).
»Je n' ose presque pas croire a notre bonheur! roept graaf DuCIIASTEL op zijn beurt uit; Une hiërarchie compléte ! Ie vieux et saint
siège de ST. WILLIBRORD rétabli! Que Dieu a été bon pour nous!
nous, des vers de terre, nous avons été ses humbles instruments,
et il a béni nos efforts" 3).
') T. a. p. Brief van 8 Maart 185S.
2) Papieren Cramer, Corresp. met Lurasco, 17 Maart 1853.
3) T. a. p. Corresp. van graat Duchastel, 22 Maart 1853.
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Hoe innig verblijdde Mgr. ZWIJSEN zich niet over liet herstel der
hierarchie! Maar al werd ook zijn vreugde niet weinig verhoogd,
omdat het doel van zijn streven, president VAN VREE »in Holland als
bisschop benoemd te zien,

thans bereikt was, onvermengd kon zijn

blijdschap niet zijn, omdat hij zijn eigen benoeming voor Utrecht
betreurde. «Jammer maar, schrijft hij 14 Maart aan VAN VREE, dat
de geheele missie, met uitzondering van een klein gedeelte, niet onder
UEYV's. bestuur gebracht is. Dit was voor de katholieke zaak in

Holland wenschelijk, ja zeer nuttig geweest, en dan had ik altijd hier
kunnen blijven. Dan, ik boude mij overtuigd, dat het God aldus wil
en laat alles verder aan Hem over" ').
Ofschoon Mgr. ZWIJSEN nog geen felicitatiën aannam en de aartspiiesters prees, dat zij wijselijk hadden gewacht »met hunne felici
tatiën in persoon te komen aanbieden" '), drukt hij toch zelf aan
president VAN VREE zijn dank voor diens gelukwenschingen uit, en
wenscht ook hem wederkeerig geluk met zijn benoeming en voegt
erbij dat die verheffing hem »zeer aangenaam" is.
Niet zoo gelukkig slaagde VAN VREE er in, een plechtige bijna
publieke ielicitatie te voorkomen. Den 6. Maart toch noodigde BELGRADO
den aartspriester \AN DER HAAGEN uit, om met de zeereerw. heeren
QUANT, DE MOL, en pater GOOFKRS den president te gaan feliciteeren.

Hij vreesde, dat anders geestelijken en leeken hen voor zouden zijn 3).
Wat wonder, dat VAN VREE met zijn positie verlegen was en zijn
hart uitstortte bij Mgr. ZWIJSEN. Deze begrijpt dan ook niet, »hoe
BELGRADO zoo onhandig heeft kunnen zijn ', aan VAN VREE een depu

tatie te zenden, om hem te feliciteeren als bisschop van Haarlem. »IIet
is zeker, gaat hij voort, dat I EW. bisschop zal worden, maar onze
benoemingen

zijn nog niet geschied, althans wij dragen daarvan

vooralsnog

geen

—

volgens

welke,

oflicieele

kennis.

schrijven

van

Ik
VAN

vrees, dat die handeling
NISPEN,

euvel door de

regeering, aangezien zij nog geen bericht van de organisatie heeft

') Arch.
') Arch.
a) Arch.
1853. Naar
Bijpost het

van het bisdom Haarlem. Hierarchie, Brief van 14 Maart 1853.
van het bisdom 's Bosch. Dagregister 1852—1854, 15 Maart 1853
van het bisdom Haarlem. Hierarchie. Brief van Belgrado, 6 Maart
men zegt, hebben I)r. Cramer, J. A. Alberdingk-Thijm en Dr.
eerst van allen \ an Vree persoonlijk gefeliciteerd.
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bekomen '), wordt opgenomen, — de uitvoering der organisatie nog
lang kan vertragen en zeker zal het ministerie daarover ongunstig
gestemd worden.

De regeering kan gemakkelijk een of ander punt

vinden, waartegen zij zwarigheid oppert en aanleiding neemt, om te
Rome ophelderingen te vragen en alzoo de uitvoering te vertragen,
totdat de tijdsomstandigheden haar veroorloven, om de zaak te laten
rusten en ze eindelijk te begraven" -).
Deze door Mgr. ZWIJSEN gekoesterde vreeze steunde op een verhaal
van VAN Nisi'EN TOT SEVENAER. Op zekeren avond ten hove genoodigd
hoorde deze er van VAN SONSBEECK en van den minister van justitie,
Mr. M. P. H. STRENS , dat Mgr. BELGRADO den president VAN VREE
geluk gewenscht had op grond van particuliere berichten, die overeen
kwamen met de depêches, die hij reeds vroeger uit Rome had ont
vangen. Men vreesde, dat dit alles door den Koning euvel zou worden
opgenomen 3).
Intusschen werkte men te Rome door aan de breve, die eindelijk
half Maart gereed lag. Men hoopte ze den 14. dier maand te kunnen
verzenden. Dat viel echter tegen. Want toen men den H. Vader het
eerste exemplaar aanbood, schrapte Pius IX twee woorden, om den
zin, dien men hier te lande wellicht wat scherp zou vinden, te
verzachten 4).

Mgr. BARNABÖ trok derhalve alle exemplaren in. Eén

was er intusschen aan den Nederlandsehen gezant gegeven, met aan
beveling echter, het eerst twee dagen later te verzenden. Toen men
zich nu naar de legatie spoedde, om de afzending te beletten, bleek
het te laat, omdat de gezant het exemplaar op den dag der ontvangst
terstond aan de regeering had opgestuurd.

Hij beloofde evenwel, de

vergissing in zijn correspondentie en vooral door een spoedige opzen
ding der verbeterde breve zoo goed mogelijk te herstellen5). Men
werkte zoo snel, dat deze laatste reeds den 18. Maart voltooid lag'').
') Hieromtrent verkeerde Mgr. Zwijsen in dwaling.
2) Arch. van het bisdom ' aarletn. Hierarchie, 14 Maart 1853.
*) T. a. p. 14 Maart 1853.
4) Deze woorden waren gladins ac J'uror, en stonden tusschen de woorden
haeresis en florentissimis.
Vgl. de ofticiëele uitgave die wij thans hebben,
p. 5, reg. 5 en 6 van boven.
5) Hij voldeed hieraan bij depêchen van 14 en 18 Maart. Zie Handelingen
enz. I, 176 —177.
,:) Pajiieren Cramer, Correspondentie Lurasco, 18 Maart 1853.
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Door het ongunstig weder op de zeereis van Civita-Vecchia naar
Marseille vertraagd, bereikte de apostolische breve met de benoeming
der bisschoppen eerst den 4. April 's Gravenhage.
Met groole vreugde bericht B E L G R A D O nog denzelfden dag de aan- •
komst der stukken en voegt er voor de vier bisschoppen de harte
lijkste gelukwenschen bij. »Het is de bedoeling des H. Vaders, zoo
vervolgt hij, dat de zaak der hierarchie zoo spoedig mogelijk een
voldongen feit worde; en ik voeg daaibij, dat de politieke toestand
des lands eischt, eerst de hoofdzaak en later de bijzaken te behandelen:
de hoofdzaak echter is de inbezitneming der zetels en de regeling der
zaken, die betrekking hebben op de diocesen"
Een overleg met den
nieuwbenoemden aartsbisschop van Utrecht beval BELGRADO ten
zeerste aan.
Zonder dralen antwoordt Mgr. V A N V R E E den 5 . April. De ver
schillende gevoelens te vertolken, die zijn gemoed overstelpen, is hem
onmogelijk. Met allé katholieken jubelt hij van vreugde om het groote
geluk, dat aan de Nederlandsche kerk is ten deel gevallen. Groot is
zijn dankbaarheid voor Pius IX, die met zooveel welwillendheid en
liefde, met zooveel kracht en beleid het herstel der hierarchie heeft
voltooid, die hem zelf tot een der zetels verhief. Denkt hij echter aan
de waardigheid, die hem wacht, dan wordt hij door vreeze bevangen,
neergedrukt door den zwaren en gevaarlijken last, die op zijn zwakke
schouders gaat rusten. Onbegrensd is echter zijn vertrouwen op de
voorzienigheids Gods i).
Voor den 0. April had B E L G R A D O in zijn brief van den 4 bij
Mgr. VAN VREE belet gevraagd. Deze antwoordt terstond, dat het hem
een zeer groote eer zal zijn, Z. Excellentie op dien dag te ontvangen.
Hoe gaarne ook de internuntius zelf aan Mgr. VAN VREE de ofliciëele
stukken ter hand had gesteld, er rees een beletsel in die woelige
dagen. Daarom bood graaf DUCIIASTEL, die gaarne een der eersten
den nieuwen bisschop wilde feliciteeren, zich aan, om Mgr. B E L G R A D O
te vervangen. Hij werd aldus den 6. April de drager van een pak
ket, dat inhield: 1°. De breve Ex qua die, die de kerkelijke hier*) Arch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie, Belgrado aan Van Vree,
4 April 1853.
*) Arch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie, Van Vree aan Belgrado,
5 April 1853.
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archie in Nederland herstelt; 2°. De apostolische brieven, waarbij de
aftredende aartspriesters tot Prolonolarii apostolici worden benoemd;
3°. De apostolische brieven, waarbij Mgr. VAN VREE tot bisschop van
Haarlem wordt verheven; 4°. Een officieel schrijven van kardinaal
FRANSONI, prefect der propaganda, aankondigend de oprichting der
vijf zetels van Nederland ').
De stukken, voor de andere bisschoppen bestemd, zouden Mgr.
ZWIJSEN'worden ter hand gesteld. Ten dien einde zond deze professor
DEPPEN den lateren coadjutor van Den Bosch, naar Den Haag, om
daar het belangrijke pakket in ontvangst te nemen.

Onderweg zou

hij afstappen bij den deken van Warmond, daar Mgr. VAN VREE
ontmoeten, »om met hem in overleg te treden omtrent de bezitneming
van het bisdom, «hetgeen dadelijk bij procuratie behoort te geschieden",
zegt Mgr. ZWIJSEN.

»Een circulaire kan later afgezonden worden,

gaat hij voort; wat er dan ook van kome, wij hebben de hierarchie
in uitvoering" !).
Nauwelijks was professor DEPPEN uit 's Gravenhage te Tilburg
terug, of Mgr. ZWIJSEN haastte zich de officiëele stukken te doen
geworden aan de bisschoppen van Breda en Roermond. «Eindelijk,
zoo luidt de aanteekening in het bisschoppelijk archief te Breda,
eindelijk kwam op dezen dag (0 April) omstreeks tien uur voor den
middag de vice-pastoor van Tilburg, A. J. H. VAN HECK, in het
seminarie te Hoeven aan, om in naam van Mgr. ZWIJSEN, benoemd
aartsbisschop van Utrecht, aan onzen bisschop een brief van BELGRADO
en den prefect der propaganda
handigen"

met de oficieele stukken te over

3).

Op denzelfden 9. April kwam J. E. BOGAERS, oud-professor der
dogmatiek te Roermond en destijds pastoor van Groot-Linden, bij
Mgr. PAREDIS aan, om hem in naam van Mgr. ZWIJSEN de reeds
genoemde documenten ter hand te stellen 4).
Alle bisschoppen hadden thans hun oflicieele benoeming. Reeds is
') Arch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie, een dubbel schrijven van
Belgrado aan Van Vree, 5 en 6 April 1853.
2) Arch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie. Zwijsen aan Van Vree,
5 April 1853.
3) Arch. van het bisdom Bredi. Acta Vic. ap. Bred. ab. anno 1846, fol. 249 ss.
4) Arch van het bisdom Roermond. Administratio Vicariatus, 1841—1853.
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boven gemeld, dat volgens de bedoeling des H. Vaders de zaak spoedig
haar beslag moest krijgen. Den 4. April raadpleegde Mgr. VAN VREK
hierover Mgr. ZWIJSEN.

Deze nu ontbood zijn geleerden en ervaren

vriend, den oud-minister J. B. VAN SON naar Tilburg.

Wat daar

werd overlegd en geadviseerd ') zou weldra tot uitvoering komen.
Den '21. April nam Mgr. JOANNES ZWIJSEN per procuratie bezit
van den aartsbisschoppelijken zetel van Utrecht. Nog denzelfden dag
vertrok BELGRADO van Utrecht naar Haarlem, om Mgr. JACOBUS VAN
VREE den 22. April te installeeren. Den 25. stelde hij Mgr. JOANNES
VAN HOOYDONK in

t bezit van het bisdom Breda, den 27. April

JOANNES AUGUSTINUS PAREDIS in dat van Roermond.

Het is hier wel de plaats de eerbiedwaardige mannen te geden
ken, die na het gelukkig herstel der hierarchie het eerst den her
dersstaf voerden over de Nederkndsche kerk.
Op den voorgrond rijst de machtige gestalte van Mgc. JOANNES
ZWIJSEN, door J. 13.

VAN SON genoemd »un Prélat, appelé a juste

titre lame de tout ce qui s'est fait les trente dernières années pour
l eglise des I'ays-Bas" ").
Geboren in het welvarend dorpje Driel den 28. Augustus 1793
verried JOANNES ZWIJSEN reeds vroeg een hooge bestemming.

»Er

steekt iets in dien knaap," zeide de pastoor van Berlicum tot den
vader.

Dit besliste over de toekomst: JOANNES ging op studie.

Na

aan de Fransche school van De Reek bij Ravenstein, aan de latijnsche
van Uden en Helmond te hebben vertoefd, trad de voortreffelijke
knaap in October 1810 als leerling in het seminarie te Herlaar. Onder
de uitmuntende leiding van den president ANTONIUS VAN GILS, den
primus van Leuven en «getrouwen aan God en geweten'' 3), onder
de professoren GASPAR MOSER en SMITS, legde ZWIJSEN den wetenschappelijken grondslag van zijn veelbewogen leven, en werd daarna
den 20. December 1817 door Mgr. de MÉAN tot priester gewijd. In
het jaar 1818 assistent te Vucht en vooral te Tilburg, toonde hij de
gave van bestuur in het dresseeren der dartele jeugd. Tot kapelaan
•) Wij spreken daarover later uitvoerig.
i) Archief van het bisdom 's Bosch. Papieren Van Son, Correspondentie
Wilmer en anderen: Vluchtige proeve van een levensschets van Mgr. Zwijsen.
s)

Allard, Antonius van Gils. 's Hertogenbosch 1875.
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te Schijndel benoemd grifte ZWIJSEN zijn karakteristieke persoonlijk
heid onuitwisbaar in aller geheugen. Best roemt er nog heden op
hem van 1828—1832 als pastoor te hebben bezeten. Hier herbergde
hij tijdens de Belgische onlusten den graaf VAN SCHIMMELPENNINCK,
die later de aandacht van WILLEM II vestigde op den onvergelijke1Üken roomschen pastoor. Wat ZWIJSEN als herder van Tilburg deed
voor zijn parochianen, als vriend van den prins van Oranje en na
1840 van WILLEM II voor de Kerk van Nederland, toonde de H.
Vader door hem te verheffen tot coadjutor van Mgr. DE* DUBBELDEN;
dat toonde ook de geestdriftige dankbaarheid der katholieke Tilburgers
bij zijn consecratie tot bisschop van Gerra.
Mgr. JOANNES ZWIJSEN was de man der Voorzienigheid voor de
Nederlandsche Kerk. Toegerust met een groot verstand en een ruimen
blik, wist hij het goede te kiezen. Begiftigd met een onverzettehjken wil, voelde hij zich krachtig genoeg het ten uitvoer te leggen.
Tegenstand prikkelde zijn lieren moed. Het doorschouwde en goed
gekeurde plan trots de hachelijkste moeilijkheden door te zetten,
was hem een genot. ZWIJSEN was bij voorkeur de man van de daad.
Daarom stelde God hem aan 't hoofd der Nederlandsche Kerk in een
tijdsgewricht, dat er aan daadkracht behoefte was. De voorschriften
der bul van den 4. Maart 1853 moesten worden uitgevoerd, gansche
bisdommen georganiseerd, dekenaten omschreven, dekens benoemd,
de parochiale indeeling gemaakt, seminaries opgericht; het kostte
ZWIJSEN niets. Hij was een reuzennatuur, die den eersten stoot gaf
met een kracht, welke nog heden in den frisschen gang der Neder
landsche Kerk gevoeld wordt. Toch maakte ook deze hoedanigheid
juist hem meer geschikt voor de eerste impulsie, dan voor de verdere
leiding, omdat menige ondergeschikte op den duur met bestand is
tegen de toepassing van zulk een arbeidsvermogen.
Zelden is er een bisschop geweest, die zóózeer net vertrouwen zijns
Konings en des Pausen genoot. Hiervoor pleit, dat hij in 1847 tot inter
nuntius bij ons Hof en vice superior der Hollandsche missie ad interim
werd benoemd; dat hij van Pas IX de opdracht ontving, een nieuwen
bisschop voor den opengevallen zetel van Luxemburg te benoemen;
dat hij tot den aartsbisschoppelijken zetel van Utrecht werd geroepen!
Het vertrouwen des Pausen in Mgr. ZWIJSEN werd niet beschaamd.
De geestelijkheid en de geloovigen koesterden voor de groote persoon-
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lijkheid van Mgr. ZWIJSEN eerbied en liefde. »Ik heb nooit voor eenig
bisschop meer eerbied gehad dan voor Mgr. ZWIJSEN," hoorde ik
een eenvoudig man zeggen, die voortdurend met hem verkeerde. Men
beminde hem als een vader; als een vader, die zijn liefde toonde meer
door daden dan door woorden. Immers, met wat een werkdadige
liefde heeft Mgr. ZWIJSEN zijn onderhoorigen bemind! Het onderwijs
is hem onnoemelijk veel verschuldigd: getuige zijn onsterfelijke stich
tingen te Tilburg, die hij beminde als den appel van zijn oog; getuige
het ieit, dat er geen stad, bijna geen dorp in zijn twee bisdommen
werd aangetroffen, waar niet de behoeftige degelijk en onder gods
dienstig opzicht gewaarborgd onderricht kon erlangen.
»Voeg hierbij," aldus de oud-minister VAN SON, »de met angst
vallige nauwkeurigheid ontworpen en overal ingevoerde reglementen
op het parochiaal kerkelijk beheer, op het armwezen, op de kerkelijke
visitatie, op wat al niet? de hernieuwing van een aantal kerkgebou
wen, de schepping van parochiën door het toenemen der bevolking
onvermijdelijk geworden, het dagelijksch bestuur, uitgebreide brief
wisseling, raadpleging en afdoening van zaken" ').
Die onvermoeide ijver, die werkdadige liefde won hem aller harten.
Wat verslagenheid heerschte er dan ook onder zijne kinderen, toen
men hoorde van de smartelijke gebeurtenis, den snooden aanval op
zijn geheiligden persoon! De nog bewaarde telegrammen, berichten
n vragen getuigen van een heilige verontwaardiging, een kinderlijke
droelheid, een diepgevoeld medelijden *).
Steun in dien arbeid, troost in dat lijden vond Mgr. ZWIJSEN in
zijn roerende, innige godsvrucht. Hij had een kinderlijk vroom ge
moed, een zeer teeder geweten. Het trof den meest ongevoelige, in
een zoo krachtig karakter zoo groote nauwgezetheid, een zoo een
voudig geloof, een zoo vurige liefde tot de H. Moeder-Maagd te vinden,
's Hertogenbosch dankt aan zijn onbezweken pogen den terugkeer van
het wonderbeeld der zoete Lieve-Vrouw, die overvloedigen zegen
uitgestort heeft over het bisdom van Den Bosch en den gevierden
opperherder JOANNES ZWIJSEN.
»Zoo staat zijn beeld voor ons," zegt Dr. SCHAEPMAN, »een man

') Katholieke Illustratie, 1807—1868, bl. '239.
*) Arch. van het jisdotn 'n Bosch. Aanslag op Mgr. Zwijsen.
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van vorstelijk karakter, van hoogepriesterlijk geloof, van kinderlijke
vroomheid. Een strijder, vol moed en overtuiging, vol fierheid en
kracht, nooit den strijd zoekende, maar ook nooit terugdeinzend,
altijd gereed en altijd gewapend, den vrede zoekend, maar niet om
de rust. Van weekheid onder welken vorm ook was geen spoor in
hem. Daar zijn schaduwen in deze verschijning, maar het geheel is
licht. Hij had ^ijn menschelijk deel van kleine gebreken, maar zonder
kleingeestigheid. De onafscheidelijke indruk van zijn optreden, van
zijn woorden en daden was die van een waarachtige grootheid, ge
biedend en tevens versterkend, die gehoorzaamheid vorderde, maar
ook een vertrouwen inboezemde, dat het volgen vrijwillig maakte
en het voortgaan ligt. Men erkende in hem de echte wijsheid, die
het leven en al zijn duizend verwikkelingen en verwarringen heeft
bespied, en tnch den breeden, open, helderen blik heeft behouden.
Het is waar, de rijkste ervaring leert niet alles, de helderst en
verst ziende geest heeft nog altijd een begrensden horizon.

Maar

zijner was de wijsheid, die over den aardschen gezichtseinder heen
den loop der dingen volgt tot waar zij treden in het licht van het
eeuwig recht. In dat streven, en met geheel zijn wil, naar het rechte
altijd en overal, lag zijn kracht, de kracht, die hem zoover boven
allen verhiel, dat hij nooit onedelmoedig was, nooit zelfzuchtig, die
hem onafscheidelijk verbonden bleef met een verheven matigheid,
waardoor zijn plannen tot levende daden werden, tegen de stormen
der werkelijkheid bestand"
Wel schittert Gods wijsheid in de roeping van zulk een man tot
het hoogepriesterlijk ambt, in de verheffing van een zoo machtig
organisator tot den metropolitaan-zetel der Nederlandsche Kerk.
Heeft het gansche katholieke Nederland, vooral het aartsbisdom
en

het

bisdom

van 's Hertogenbosch onnoemelijk veel aan Mgr.

ZWIJSEN te danken, ook op het bisdom Haarlem rust de plicht eener

bijzondere erkentelijkheid.

Want Mgr. ZWIJSEN vooral was het, die

de benoeming van Haarlems eersten bisschop, Mgr. VAN VUEE heeft
aanbevolen en doorgezet.

Met het volste recht kon hij aan dezen

berichten: «Mijn streven, om UEerw. in Holland als bisschop benoemd
') Ome Wachter, Jg. 1877, II bl. '264—205.
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te zien, zal dan vervuld worden ...

Ik wensch UEeerw. geluk met

uw aanstaande verheffing, die mij zeer aangenaam is" ')>
Wel had Mgr. VAN VREE die onderscheiding verdiend. »\Vees gij
van uw zijde welgemoed, schreef hem daarom Mgr. VAN HOOYDONK
den 10. April. Gij zijt de man, voor die groote zending van bisschop
van Haarlem dóór allen gewenscht, en zoo ooit, dan zal hier het:
Vox populi vo.v Dei eene waarheid wezen" 2).
Het gansche verleden van Mgr. VAN VREE was dan ook een voor
bereiding tot het episcopaat geweest.
Hij werd geboren den 8. Februari 1807, te Rhenoy in Gelderland.
Of een eenvoudig grijsaard in het opwassend knaapje, dat zooveel
aanleg, leerzaamheid en vromen ernst toonde, toen reeds den toekomstigen bisschop zag ? Zeker werd er later gezegd:
„Vervuld is 't lang geleêa ontboezemd zienerwoord:
Het nederig Rhenoy brengt eens een bisschop voort."

In 1822 begon de jonge VAN VREE zijn studiën in het seminarie
te Kuilenburg. Eerst de vier eerste klassen had hij voltooid, toen in
1825 de Nederlandsche regeering het seminarie sloot en VAN VREE
»ter wijde wereld" instiet. Wij hebben boven uit zijn eigen bekente
nissen verhaald, hoezeer de veelbelovende leerling aan het seminarie
gehecht, hoe droef hij bij de laatste prijsuitdeeling van den 25. Augus
tus te moede was.
Hetgeen men te Kuilenburg aanteekende over dit driejarig verblijf,
zijn even zoovele lofspraken. Zijn vlugge geest, onvermoeide werkzaam
heid en stipte plichtsbetrachting stempelden hem tot een voorbeel
dig student3).
De volgende vier jaren wijdde hij in zijn geboorteplaats, als »in
een soort van ballingschap'', aan zijn geliefkoosde studiën: humaniora,
wijsbegeerte en godgeleerdheid. Na de opening der seminariën in den
herfst van 1829 trok VAN VREE naar 's Heerenberg en werd den 28.
Juli 1831 door Mgr. DROSTE VISCIIERING priester gewijd.

') Arch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie. Zwijsen aan Van Vree,
14 Maart 1853.
2) Arch. van het bisdom Haarlem. Van Hooydonk aan Van Vree.
De Tijd van 8 Februari 1861.
II
20
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le Schalkwijk en Naarden, waar hij achtereenvolgens korten tijd
stond als kapelaan, bleef zijn gedachtenis in zegening. Den 9. Mei
18,34 diende Mgr. VAN WIJKERSLOOTH het H. Vormsel en de Priester
wijding toe te Amersfoort en vond er VAN VREE, die eerst kort
geleden in de parochie van den aartspriester VERMEULEN was ge
plaatst. Aanleg en persoonlijkheid des jeugdigen priesters boeiden
Mgr. VAN WIJKERSLOOTH zóózeer, dat hij hem vroeg voor zijn eerst
onlangs opgericht instituut van onderwijs te Katwijk. «Monseigneur,
antwoordde de aartspriester, gij vraagt mij de schoonste bloem van
mijn district.
Wat wonder, dat aan zulk een man reeds na een
vierjarig professoraat de gansche directie van het collegie werd toe
vertrouwd? Slechts vier jaren mocht Katwijk directeur VAN VREE
bezitten. Want toen in 1842 de grooto seminariën Warmond en
s-Heerenberg vereenigd werden, was hij wederom de »providentiëele
persoon , die als president deze thans zoo uitgebreide inrichting zou
besturen.
Zijn invloed in het seminarie was groot. Groote vereering en
liefde, zoowel van professoren als theologanten, vielen hem ten deel.
Een necrologium roemt zijn positieven geest, die aan de studiën van
het seminarie een practische richting gaf en tegelijkertijd de harten
der jongelingschap vormde, om in den strijd des levens, aan plicht
geboeid, vast te staun in de vervulling der heilige bediening ').
Buiten het seminarie werd VAN VREE om zijn kunde en door
zicht veler vraagbaak en raadsman. Niet weinig droegen hiertoe zijn
geschriften bij, waarin men zijn grondigheid, scherpzinnigheid van
geest en helderheid van oordeel leert vvaardeeren. Van geleerdheid
en slag\aardigheid getuigen de drie Brieven over het onderwijs, ge
richt tegen professor SIEGENBEEK van Leiden. Moest er een adres
gericht worden aan den H. Vader of aan de Tweede Kamer, de hooge
geestelijkheid vertrouwde op de vaardige pen van president VAN
VREE 2;. Hij was medestichter van De Katholiek.
Als van zelf moest derhalve, bij het herstel der hierarchie in onze
gewesten, het oog der kerkelijke overheid vallen op den voortrell'elijken piesident van Warmond. Zou hij, die reeds zoo velen had
') De Tijd van 2 Februari 1861.
2) Arch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie, passim.
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gevormd voor de geestelijke bediening, zoo velen had voorgelicht met
wijzen raad, niet de meest geschikte bisschop zijn voor den her
stelden zetel van Haarlem ?
Op den 15. Mei, dat jaar het pinksterfeest en tevens de eerste
schoone lentedag, werd Mgr. VAN VREE in de kapel van het semi
narie te Haaren geconsacreerd.

De verheven plechtigheid gaf den

zwager van den nieuwgewijde, den heer POELHEKKE, wat later de
volgende dichtregels in de pen:
»Natuur ontwaakt; gelijk JAÏBUS' dochter
Herrees, toen eens des Heeren ademtogt er
Nieuw leven inblies, 't Heerlijkst Pinksterfeest
Daagt met de Lente. De ongeschapen Geest
Stort zevenvoudig licht op Neêrland neder
En — zegent de oude Bisschopzetels weder.
Hoor!... Van den trans van Haarens kweekschool klinkt
De klank eens klokjens, zilverrein. Daar zinkt
Een kleine schaar in stil en zoet verblijden,
Om 't outer, dat een Bisschop zal zien wijden.
Hij komt... De zalving vloeit zijn slapen af,
Zijn hand omklemt den gouden Herderstaf,
De gouden Bisschopsmijter kroont zijn schedel,
De ring van goud huwt Hem aan Haarlems zetel.
Het blij Te Deum dreunt en stijgt omhoog;
En tranen van genot ontvloeien 't oog." ')

Ontzaglijk veel heeft Mgr. VAN VREE in den korten tijd van zijn
episcopaat gewerkt.

Tweehonderd zestig jaren was Haarlem zonder

bisschop geweest. Zware stormen waren over het bisdom heengegaan.
Veel moest er opgericht, hersteld, gewijzigd en geregeld. Onover
komelijke moeilijkheden moesten getrotseerd en overwonnen.
Hij was een vader der armen.

Zijn eerste bezoek, als bisschop

aan Amsterdam gebracht, was aan de armen gewijd. Waar het de
armen gold, leende Mgr. VAN VREE altijd een open oor en een hulp
vaardige hand. Getuige is de congregatie, wier doel is de verzorging
van arme, hulpelooze en verstooten meisjes; getuige ook het gesticht
voor gevallen vrouwen, dat in de nabijheid van Leiden door hem is
tot stand gebracht, nadat Mgr. BELGRADO de grondslagen had gelegd.
Kort moeten we zijn omtrent hetgeen Mgr. VAN VREE deed ter
') Katholieke Nederlandsche Stemmen van 9 Febr. 1861.
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regeling van zijn bisdom. De parochiën werden verdeeld, kerk- en
armbesturen geregeld, het kathedraal kapittel opgericht, de katechismus voor het bisdom Haarlem herzien. En de vermoeiende bisschoppe
lijke visitatiën! Wij kunnen zeggen, dat bet zware werk het schijn
baar krachtige, maar reeds ondermijnde gestel van Mgr. VAN VREE
ten eenenmale gebroken heeft en gesloopt. Is het dan wonder, dat
Pius IX hem te Rome herhaaldelijk met nadruk toevoegde: Ottimo
Vescovo! en met eeretitels overlaadde? Volmondig zal een ieder met
het Haarlemsch kapittel getuigen, »dat er geen ander te vinden was,
die méér of wat beter of wat voortreffelijker is gedaan zou hebben."
Gaarne voltooien wij deze schets met de lofspraak door den
vicaris-kapitulaar aan Mgr. Van Vree gebracht: Hij was »die apos
tolische man, die sedert de herstelling der bisdommen hier te lande,
gedurende acht jaren, den herderlijken staf in deze bisschoppelijke
kerk heeft gedragen met al het verheven gezag van den opperpriester,
maar ook met al de teedere bezorgdheid van een liefdevollen vader.
Den goddel ij ken Stichter navolgend heeft hij zijn leven ten beste
gegeven voor de hem aanvertrouwde kudde" ').
Den I I . April 1853 gaf Mgr. VAN VREE aan Mgr. VAN HOOYDONK
kennis van zijn verheffing op den zetel van Haarlem. »Geve de Hemel,
zoo voegde hij bescheiden erbij, dat ik aan de weer opgerichte kerk
provincie en hare herders niet tot oneer moge zijn! De gedachte, dat
ik de medebisschop word van zoo ervarene en in allerlei moeilijk
heden beproefde bisschoppen, is voor mij hoogst bemoedigend. Ik zal
bedreven stuurlieden boven en naast mij hebben; 't zal mij aanraad
of leiding niet behoeven te ontbreken" 2).
Zonder eenige vreeze voor overdrijving kon Mgr. VAN VREE aldus
spreken tot zijn medebisschop VAN HOOYDONK. Want reeds 20 jaren
had deze het vicariaat van Breda in de grootste moeilijkheden met
krachtig beleid en wijze voorzichtigheid bestuurd.
Bij het herstel der hierarchie stond Mgr. JOANNES VAN HOOYDONK

') Vgl. voor het bovenstaande De Katholiek, D. 39, bl. 64 vv.; De Tijd
van 2, 5, 7, 8 en 9 Februari 1861; Katholieke Nederland sche Stemmen van
9 Februari 1861.
~) Arch. van het bisdom Haarlem. Hierarchie.
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reeds in zijn 71ste levensjaar.
2.

Augustus 1782.

Hij werd geboren te Ulvenhout den

De eerste grondslagen zijner wetenschappelijke

vorming legde VAN HOOYDONK aan de latijnsche school te Oosterhout,
en studeerde wijsbegeerte en godgeleerdheid in het seminarie op
den IJpelaar.

Dat hij uitmuntend was in zijn studiën, kan men

opmaken uit het feit, dat de nog zeer jeugdige priester, gewijd te
Amsterdam den 15. December 1808, reeds in Juni 1809 tot professor
in het groote seminarie werd aangesteld.

Toen het seminarie in

1817 van IJpelaar naar De Hoeven overging, aanvaardde VAN HOOYDONK

de leiding als president.

Gedurende de tien jaren, dat hij aan het

hoofd der inrichting stond, heeft hij overvloedig gewerkt en de dank
bare herinnering van het bisdom Breda ten volle verdiend.

Hij was

de man der leiding en opvoeding. Men bewonderde zijn diepe geleerd
heid, veelzijdige bekwaamheid, groote menschenkennis.

Met achting

en eerbied roemde men zijn priesterlijke deugd, teedere godsvrucht,
nederigen eenvoud en minzamen omgang. Zoo hoog schatte vicaris
ADRIANUS VAN DONGEN zijn verlichten raadsman en krachtigen mede

werker, dat hij hem tot zijn opvolger bestemde. En werkelijk benoemde
LEO XII bij breve van den 7. Januari 1827 president VAN HOOYDONK

tot apostolisch administrator van Breda.
Deze verheffing was een zegen voor het vaak zwaar beproefde
vicariaat.

Wel ontving VAN HOOYDONK van Home de buitengewone

volmacht, het H. Vormsel toe te dienen; in de volheid van zijn pries
terschap kon hij echter eerst werken, toen hij, ten gevolge der onder
handelingen in 1841, de bisschoppelijke wijding ontving ').

Getrouw

aan de zinspreuk van zijn wapen: Simpliciter et confidenter, kwam
Mgr. VAN HOOYDONK door zijn eenvoud en godsvertrouwen alle moeilijk
heden des bestuurs te boven. Hoe dierbaar hij was aan het vicariaat,
betuigt het verlangen van geestelijkheid en volk, om hem bij het
herstel te mogen hebben als bisschop van het bisdom Breda 2).
dien billijken wensch werd voldaan.

Aan

Gepreconiseerd den 4. Maart

1853 nam hij den 25. April bezit van den bisschoppelijken zetel.

Veertig volle jaren heeft Mgr. "VAN HOOYDONK als vicaris en bis') Zie de uitvoerige beschrijving in De Godsdienstvriend, Deel 48, bl.
308—319.
2) Arch. van het bisdom Breda. Acta vio. apost. Breda. ab. anno 1846,
fol. 161—162.
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schop de kerk van Breda bestuurd. Eenvoud en vertrouwen kenmerkte
zijn daden.

Met immer jeugdige kracht voerde hij den herderstaf.

Hoeveel kerken zijn door hem gesticht, vergroot of verfraaid ? hoeveel
parochiën opgericht? Wat een moeite en zorg kostte hem de regeling
van het Zeeuwsch gedeelte des bisdoms!

In 1839 werd, onder zijn

leiding, het sedert 1830 te Oudenbosch bestaande college voor het
bisdom aangekocht en den 5. October 1853 tot klein seminarie ver
heven. Oorsprong, groei en bloei gingen met zware geldelijke offers
gepaard. Blijvende bewijzen van zijn uitgebreiden apostolischen arbeid
noemde zijn opvolger VAN GENK «zoovele godsdienstige inrichtingen,
zoo voor onderwijs als voor de verpleging van zieken, de opvoeding
van weezen en verzorging van armen en behoeftigen. Zoovele heilige
missiën, immer toenemende godvruchtige vereenigingen, broederschap
pen, enz.: waardoor hij zich in aller harten een onvergankelijk gedenkteeken heeft gesticht, en zijn naam voor immer in dankbare
zegening zal voortleven" ').
Nog zijn we echter niet ten einde van al het goede, dat Mgr. VAN
HOOYDONK in het bisdom Breda heeft verricht. In 1858, op het feest

der Onbevlekte Ontvangenis, kwam het kathedraal kapittel door de
benoeming der kanunniken tot stand. Om de geestelijkheid zoo nauw
mogelijk te verbinden met het middelpunt van eenheid en waarheid,
verving VAN HOOYDONK de oude Pastoralia en Ritualia door het
Rituale Romanum

Een allernuttigst en leerzaam werk heeft hij in

?ijn Pastorale Brieven en Mandementen nagelaten, die meer dan
700 bladzijden roerende vermaningen en onderrichtingen beslaan *).
Zoo leeft Mgr. VAN HOOYDONK in de eerbiedige gedachtenis der
zijnen voort als een man naar Gods hart; als een beleidvol en voor
zichtig bestuurder; als een eenvoudig, beminnelijk en hoogst weldadig
priester, een wijs en moedig verdediger der rechten van Gods Kerk;
een volijverig en bezorgd herder voor zijne kudde, een waar vader voor
zijne geestelijkheid. Suis praefuit ac pro/uit Pastor et Pater: als een

vaJl (]''rUU'irei. a"n (h gelijkheid van 26 April 1868. Zie Collectio epist.
1 oi. deciet. altorumque doeumenlorum, Gestel S. M. 1902, II, p. 347 8S.
tUs Bndlni'c ff'Ï ^rr' Decretor"n ali°nmque documentorum etc. Vicariatus Bi eaam. Collectio I—II. Gestel St. Michaelis, 1901-1902.
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herder en een vader heeft hij de zijnen bestuurd en mei zegeningen
overladen. Deze woorden van het fraai grafmonument in de kapel van
het seminarie te Hoeven zijn de juiste vertolking van zijn bestuur ').
Was men in de baronie van Breda aanvankelijk bevreesd dat het
vicariaat, gelijk door het concordaat van 1827, zoo ook thans door
de organisatie van 1853 bij een ander bisdom zou worden gevoegd,
dezelfde bezorgdheid heerschte in Limburg. Maar ook hier, zooals in
Breda, duurde de verontrusting niet lang. Gaarne leende de H. Vader
gehoor aan den smeekbrief der Limburgsche dekens, die den veelge
liefden vader JOANNES AUGUSTINUS PAREDIS tot bisschop verzochten
van het hernieuwde bisdom Boermond2). Hij werd voor Limburg
de man der Voorzienigheid.
Te Bree in de Kempen zag J. A. PAREDIS het levenslicht den 28.
Augustus 1793. De tvrannieke kerkvervolging van een Napoleon kon
zijn roeping niet doen wankelen. Na zijn voorbereidende studiën bij
den pastoor van Ophoven te hebben voltooid, trad hij in liet seminarie
te Luik. Toen reeds schitterde zijn helder verstand. In 1821, den 7. April
ontving hij de H. priesterwijding uit de handen van Mgr. DE M KAN en trad
reeds den 11. Mei van hetzelfde jaar op als kapelaan te Boermond. Bijna
tien jaren had Boermond van zijn zwaren arbeid genoten, zich aan zijn
priesterlijke deugden gesticht, toen hij den 1. Januari 1827 benoemd werd
tot rector der hulpkerk van O. L. V. in't Zand. Nog hetzelfde jaar, den
23. November, ging PARKDIS als pastoor naar Herkeubosch, om echter
den 11. Mei 1830 als pastoor-deken van St. Christolïel naar Boermond
terug te keeren en er zes en vijftig jaren onafgebroken te werken.
PAREDIS was de man des vredes. In de voor Limburg zoo hache
lijke tijden na de scheiding van 1830 en wederom in 1848 wist hij
de voorzichtigheid met de eenvoudigheid zóó te paren, dat gansch
Limburg zijn invloed onderging en rustig bleef. In 1848 drukte
WILLEM II zijn hooge tevredenheid uit en prees PAREDIS, dat hij de
geloovigen tot rust en kalmte had gebracht en de geestelijken tot
medehelpers in het werk des vredes had gemaakt3).
') Zie voor het bovenstaande Neer land in Catholica bl. '210—222. Krüger,
Kerkelijke gesch. van het Bisdom Breda, II, bl. 435 vv. De Tijd van 16 Mei 1868.
2) Arch. van het bisdom Boermond. Stukken betreffende de oprichting des
Kapittels.
3) Arch. van het bisdom Boermond. Corresp. Belgrado, 23 Juli 1848.
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Het was dan ook op verlangen van den ridderlijken WILLEM II
van geestelijkheid en volk, dat PAREDIS in 1840 tot vicarius apostolicus
van Limburg werd benoemd. Op den dag zijner consecratie tot bis
schop van Hirene i. p. i., den 30. Juni 1841, schonk de Koning aan
en Engel des 1'redes, zooals hij hem noemde, het commandeurskruis
\an den Nederlandsehen Leeuw.
Men verhaalt, dat een arme vrouw den uiterst vrijgevigen kapelaan
van St l hristolïel, toen nog niets de oprichting van dien zetel deed
vermoeden, na een ruime aalmoes als toekomstig bisschop van Roer
mond aanwees.
Wat daarvan zij, zeker wees een dichter ') Mgr. PAREDIS aan bij
de consecratie met deze verdiende lofspraak:
„Hij rijst: — zijn schedel blinkt met onbewolkter stralen
Han zelfs de gouden zon, wanneer haar de eerste dag
in Edens zegenrijke dalen
De onnoozelheid beschijnen zag.
Hij rijst: — wie is hij, die den schedel
Hier als de trotsche ceder beurt,
En, door zijn deugd en kennis edel,
Laag als t Egj'ptisch roosje geurt?
Wie is die sterveling door al het volk geprezen»
Die man naar Godes hart? die eedle Tempelvorst

Die als apostel uitgelezen,
Hier, Roerstad! staf en mijter torscht?
Wie is die voor zich zeiven kleine
Maar groot voor ieder wie hem zie?
't Is AUGUSTINUS PAREDIS." 2).

Groot „as de loopbaan van Mgr. PABEDIS door den langen duurgroot door de waardigheid, die hij bekleedde groot vooral door dj
wei ken, die hij tot stand bracht.
^

Zijn gansche persoonlijkheid droeg den stempel van ouderwetsche

eenvoudigheid.

Men meende in hem een bisschop der eerste eeuwen

eenvoudig en groot; toegerust met een geloof, om bergen te
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verzetten; met een godsvrucht, teeder en krachtig tevens; met een
zich nooit verloochenende opgeruimdheid des harten; een bisschop,
zooals de beroemde kerkvergadering van Nicea of Ephese er vereenigd vond.
Toch blonk uit dezen eenvoud een helder, juist oordeelend en
diep verstand ons tegen, dat zonder omwegen doordrong tot de
waarheid, deze vertolkte zonder ijdel vertoon en in moeilijke vraag
stukken altijd het juiste wist te vinden.
Is het wonder, dat die man reeds van den beginne af zijn aan
dacht wijdde aan een der eerste vereischten in een bisdom: den bloei
van het katholiek onderwijs? dat zijn scherpe maar practische blik den
nevel der toekomst doorschouwde en eerder dan anderen de volstrekte
noodzakelijkheid van bijzonder hooger en middelbaar onderwijs inzag?
Om niet te gewagen van het groot seminarie in het oud Kartuizer
klooster te Roermond, dat reeds den 19. October 1811 werd geopend,
wijzen wij vooral op het klein seminarie te Rolduc, dat in 1843
begon en weldra een normaalschool ontving, zelfs een hoogere burger
school, »welke in vollen bloei stond twintig jaren vóór dat het rijk
de zijne opende."

Dit alles was Mgr. PAREDIS niet voldoende. No»
o
w

vóór het herstel der hierarchie, stichtte hij in 1851 het bisschoppelijk
college van Roermond; en in 1852 opende hij, als om de onuit
puttelijkheid van zijn zielenijver en zijner middelen te toonen, het
bisschoppelijk college te Weert.
of liever geheel
blijven gedenken.

\oor deze inrichtingen
zal Limburg
°
n
Nederland den stichter in dankbare herinnering
o

Moeilijk is het te zeggen, wat Mgr. PAREIJIS was voor zijn geeste
lijkheid. Hij had bijna allen tot priester gezalfd; kende allen van nabij,
hun talenten, geaardheid en inborst, hunne priesterlijke deugden en
menschelijke gebreken ; hij beminde allen met een vaderlijke liefde; fier
was hij op zijn uitmuntenden clerus, voor wiens vorming hij niets had
gespaard. Zijn goedheid, gemeenzaamheid en vriendelijkheid deed niet
in 't geringste afbreuk aan zijn gezag; integendeel, de genegenheid,
die deze goede herder inboezemde, verhoogde den eerbied aan hem
verschuldigd en maakte vaak een bevel overbodig.
Wat een weldaad moet zulk een herder geweest zijn voor een
kudde, die aanvankelijk nog de jammerlijke sporen van oorlogen en
revolutie vertoonde. Mgr. PAREDIS heelt orde gebracht in de verwar-
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ring; hij is de schepper van het bisdom geweest.

De statuten van

bet bisdom Roermond zijn een gedenkteeken zijner wijze voorzich
tigheid; de Officia propria getuigen van zijn ijver en godsvrucht.
Wat een kerken werden gebouwd gedurende de zes en veertig jaren
van zijn bestuur? hoeveel andere hersteld en verfraaid?
Wij eindigen met zijn liefde voor de reguliere communauteiten
te vermelden. Ten allen tijde vonden zij in hem een raadsman en
beschermer. Toen de storm van den Kulturkampf de Duitsche reli
gieuzen als schipbreukelingen op zijn strand wierp, met welke gulheid
en godsdienstige gastvrijheid heeft Mgr. PAREDIS toen die ballingen
ontvangen? In het bisdom vonden ontelbare geloofsbelijders onder zijn
vaderlijke hoede een tweede vaderland ')•
Slechts een llauw beeld vermochten wij in het bovenstaande te
schetsen van de bisschoppen, die door Pius IX in 1853 aan Neder
land zijn geschonken
van

Moge er echter uit blijken, dat niet het feit

het herstel der hierarchie alleen, maar ook de schitterende

deugden en talenten der mannen, die door Gods Voorzienigheid ge
roepen werden tot het episcopaat, er toe bijdroegen dat de ontwaakte
Kerk van Nederland een schitterende toekomst te gemoet ging. Reeds
terstond werd de voorzichtigheid en de lijdzaamheid der nieuwe kerk
voogden op een harde proef gesteld. Maar ten prooi aan de stormen
der hartstochtelijke en gevaarlijke Aprilbeweging gedroegen zij zich
zóó, dat WILLEM III zijn hooge tevredenheid te kennen gaf over hun
vredelievend beleid.

') Neer land in CathoUca p. 268 ss. I)e Tijd van 21 Juni 1886; Courrier de
la Mense van 19 Juni 1886.

H O O F D S T U K X.

DE

BREVE EX QUA DIE. DE ALLOCUTIE CUM PLACUERIT. VERHOUDING
DER KERKELI.TK-POLITIEKE PARTIJEN. HETBEGIN DER APRILBEWEGING TE
UTRECHT. EERSTE ADRES AAN DEN KONING. VOORTPLANTING DER BEWE
GING OVER HET GANSCHE LAND. VLUGSCHRIFTEN EN PAMFLETTEN EN VLIE
GENDE BLAADJES BRENGEN* HET PROTESTANTSCHE VOLK IN DE HEFTIGSTE
OPGEWONDENHEID. STORM TEGEN THORBECKE EN DE BISSCHOPPEN EN
DE ROOMSCHE LEER. VAN WOORDEN KOMT HET TOT DADEN. DE BEWEGING
NIET SPONTAAN. BILLIJKE STEMMING BIJ SOMMIGE PROTESTANTEN. HET
MINISTERIE STAAT MACHTELOOS. INHOUD DER ADRESSEN. CIRCULAIRE
VAN THORBECKE AAN DE COMMISSARISSEN DES KONINGS. HOUDING VAN
HET MINISTERIE. KAMERZITTING VAN 13 EN 18 APRIL. DE KATHOLIEKE
LEDEN EN DE MOTIE VAN ORDE. MAATREGELEN TEGEN EEN MOGELIJKEN
STAATSGREEP TE AMSTERDAM. VERMANING VAN BELGRADO AAN DE
AMSTERDAMSCHE KATHOLIEKEN. VREEZE VOOR NAPOLEON. DE KONING
TE AMSTERDAM. ONTWERP VAN BESCHIKKING DER MINISTERS AAN DEN
KONING. AUDIENTIE DER COMMISSIE. VAN HALL BIJ DEN KONING.
ONTSLAG DER MINISTERS. HET NIEUWE KABINET. ONTBINDING DER
TWEEDE KAMER. HET PROGRAM I ER MINISTERS. DE FRANSCHE GEZANT.
DE KATHOLIEKEN VERDEDIGEN ZICH. VAN HALL ZOEKT DE KATHOLIEKEN
TE WINNEN. DE VERKIEZINGSSTRIJD EN DE VERKIEZING VAN 17 JUNI.

Den 11. Maart 1853 ontving onze gezant te Rome, graaf DE
LIEDEKERKE, de apostolische brieven

Ex qua die en de Allocutie

Cum placuerit, die liij den 12. Maart naar 's Gravenhage verzond.
Als postscriptum voegde hij een schrijven daarbij van den 14. Maart
met het bericht, dat de exemplaren van de apostolische brieven, om
wille van eenige feilen, als niet ontvangen moesten worden beschouwd.
Den 18. daarna zond de graaf de verbeterde editie. Ook kweet BEL
GRADO zich van zijn plicht en zond den 24. Maart de Allocutie, den

7. April de Apostolische brieven aan onzen minister van buitenlandsche

316
zaken.

Weldra waren de stukken in Nederland bekend, en men las

in de Hollandsche vertaling aldus:
PAUS

PIÜS IX.

TER IMMERDURENDE GEDACHTENIS.

Van den dag af, waarop Wij, die niets dergelijks verdienden noch
verwachtten, ingevolge een verborgen raadsbesluit van Gods Voor
zienigheid, tot den hoogen Apostolischen Stoel verheven zijn, hebben
wij aanstonds, gelijk de Ons opgelegde bediening vorderde, al onze
zorgen en onzen toeleg daarheen gericht, dat overal in het behoud
en het heil der geloovigen door Ons zou worden voorzien. Toen het
ons dan vergund was geworden, het herstel van de Risschoppelijke
Hierarchie in het bloeiende Koninkrijk

Engeland, die door Onzen

Voorganger zaliger gedachtenis, GREGORIUS XVI, reeds was ontworpen,
onder Gods zegen ten einde te brengen, toen hebben Wij onze zorg
en ijver naar een ander uitverkoren deel van 's Heeren wijngaard
gericht, naar de vermaarde landschappen van Holland en Brabant,
omdat Wij begrepen, dat daar dezelfde regeling mogelijk was, die
Wij dringend verlangden tot stand te brengen.

Zonder ophouden

zweefde de toestand dier landen zooals hij eenmaal in vroegere eeuwen
der Kerk was, ons voor oogen ; alle oude monumenten trouwens geven
er getuigenis van, dat, zoo ras in den loop der zevende eeuw de
Christelijke godsdienst door een man, die van den Apostolischen
geest was aangeblazen, den H. CLEMENS WILLIBKORD, en door andere
Evangeliedienaren, welke hij zich tot medearbeiders verkozen had, is
ingevoerd, de vruchten daar overvloedig zijn geweest; zoodat kort
daarop, ten jare 096, Onze Voorganger, de H. SERGIÜS I, de Kerk
van Utrecht heeft opgericht, en aan den II. WILI.IBRORD, dien Hij
met het bestuur belastte, den Bisschopsmijter met eigen hand heeft
opgezet. Het zoude te lang wezen, indien wij hier wilden nagaan en
opsommen wat evengenoemde Kerkvoogd, wat de H. BONIFATIUS, die
hem is opgevolgd, en naar verdienste de Apostel van Duitschland
genoemd is, en de overige daarna volgende Bisschoppen, van welke
eenigen op de rolle van 's Hemels Heiligen zijn ingeschreven, roemwaardigs verricht hebben, en den arbeid hier in herinnering te bren
gen, dien zij ter uitbreiding van het Katholiek geloof in die gewesten
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tot den jare 1559, hebben doorstaan. Op dat tijdstip blijkt de gods
dienst in zoo'n bloeiende staat geweest te zijn, dat Onze Voorganger
Paus PAULUS IV alstoen gemeend heeft eene Kerkelijke Provincie daar
ter plaatse te moeten instellen; dat Hij bij zijn Apostolischen Brief
ï>Super Uniuersas" van den 12. Mei den Utrechtschen Zetel met
Metropolitaan-rechten en privilegiën begiftigd en verrijkt heeft, en
daaraan toevoegde vijf nieuw opgerichte Suffragaan-kerken, te weten:
die van Haarlem, van Deventer, van Leeuwarden, van Groningen en
van Middelburg. Er was hoop, dat van toen af deze dierbare wijn
gaard des Heeren, beter omheind en van krachtiger hulpmiddelen
voorzien, nu gestadig in vruchtbaarheid zou toenemen. Te betreuren
derhalve is het, dat kort daarna een vijandig mensch alles in het
werk gesteld heeft om hem te verwoesten, af te scheuren en een
geheel andere gedaante te geven. Het is bekend hoe groot nadeel, hoe
vele verliezen het Calvinisme aan die zoo bloeiende Kerken heeft
toegebracht; ja, zóó ver ging de aanval en het geweld der ketterij,
dat het Katholicisme daar zijnen dood nabij, en het volstrekt onmo
gelijk scheen zoo groote verliezen ooit weder te herstellen. Wij weten
echter, dat de Roomsche Pausen niets onbeproefd hebben gelaten,
om voor zoo vele rampen elke hulp, ieder denkbaar geneesmiddel
te bieden. Zoo heeft GREGORIUS XIII, roemrijker gedachtenis, toen de
Herders gebannen, geslagen of om het leven gebracht waren, ten einde
het overschot der verstrooide kudde te verzamelen, SASROLD VOSMEER,
een man die allen lof waardig is en van heiligen ijver voor God
blaakte, tot zijn Apostolischen Vicaris benoemd: later werd deze
Vicaris door CLEMENS VIII tot Aartsbisschop van Philippi verheven;
en met een niet onaanzienlijk getal gewijde werklieden uit de beste
instellingen en uit de reguliere Orden was hij onder de hulp Gods
ter wederopbouwing van den vervallen godsdienst, niet zonder goed
gevolg,

werkzaam.

Pausen

gehad,

de

Gelijke

als:

zorg hebben de opvolgende Roomsche

ALEXANDER

VII,

die bij den aanvang van

scheuring der Jansenisten niet naliet

tegen dat

verderfelijk

onding met kracht zich te kanten en deszelfs vermogen te fnui
ken.

Zoo ook

hebben INNOCENTIUS XII, CLEMENS XI, BENEDICTUS

XIII, BENEDICTUS

XIV en al Onze overige

het

om de Katholieken van Holland en Brabant, die

werk gesteld

Voorgangers alles in

door den geweldigen, vreeselijken storm in de uiterste verlegenheid

318
gebracht waren, hetzij door Apostolische Vicarissen met Bisschoppelijk
karakter, hetzij door Nuntiussen van den H. Stoel met herderlijke
hulp op te beuren en te bemoedigen, ten ejnde de Kerken daar ter
plaatse, eenmaal, in de ure van 's Heeren barmhartigheid, tot den
vroegeren vorm en den ouden luister terug te brengen. De Vader
der erbarmingen en de God van alle vertroosting heeft thans aan de
zorgen en den arbeid door de Roomsche Pausen daartoe besteed, in
Zijne goedertierenheid vrucht geschonken, zoodat nu kan worden
verwezenlijkt hetgeen zij zich immer ten doel hebben gesteld; en Wij
zeggen er Gode, den milden Gever van alle goed, hoogen dank voor,
dat die verwezenlijking voor Ons, Zijnen nederigen dienstknecht, is
bewaard gebleven.

Want hoewel Onze onmiddellijke Voorganger,

roemrijker gedachtenis, GREGORIUS XVI, bij de billijke gezindheid
van Zijne Majesteit den toenmaligen Koning, veel in wijsheid heeft
gedaan en beraamd ter volle vernieuwing der Kerkelijke regeling in
die streken, en zelfs bij de onderhandelingen, ten jare 1841 gevoerd,
op de Herstelling van het Bisschoppelijk Kerkbestuur is bedacht
geweest; zoo heeft hij, acht gevende op de omstandigheden gelijk die
destijds waren, gemeend die taak niet te moeten doorzetten; en heeft
hij aan de Apostolische Vicarissen van Brabant de Bisschoppelijke
waardigheid geschonken en andere voorbereidende maatregelen tot
het steeds gewenschte herstel getroffen; toch heeft hij de beëindiging
der gewigtige hoofdzaak tot geschikteren tijd verschoven.

Wij dan,

die deze roemwaardige voorbeelden van Onze Voorgangers voor oogen'
hebben; en die aan dit geliefde deel van 's Heeren kudde elk gunst
bewijs wenschen te geven; Wij hebben Ons voorgenomen de belangen
van den Katholieken godsdienst in gemeld Koningrijk naar Ons ver
mogen bevordelijk te zijn. Dien ten gevblge, lettende op den algemeenen
toestand en den voortgang van het Katholicisme in dat Rijk, alsmede
op het aanzienlijk getal der Katholieke bevolking, en voorziende dat
de hindernissen, die aan het behoud en den bloei van den Katholieken
godsdienst sterk in den weg stonden, allengs worden opgeruimd; en
vertrouwende, dat die door de herziening der Grondwet welke door
de Regeering naar recht en billijkheid is tot stand gebracht, reeds zoo
goed als opgeruimd zijn; wel overtuigd eindelijk van de welwillend
heid van Zijne Majesteit den Koning jegens zijne getrouwe Katho
lieke onderdanen; hebben Wij gemeend, dat de tijd gekomen is, om
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dien vorm van Kerkbestuur in het Koninkrijk Holland te kunnen
herstellen, die bij andere volken, bij welke geen bijzondere reden
bestaat, dat zij door Apostolische Vicarissen of eenig ander van den
regel afwijkend bestuur moeten beheerd worden, gebruikelijk is.
Inmiddels zijn reeds een en andermaal verzoekschriften, die even
genoemd herstel ten doel hebben en daarop bij Ons aandringen, aan
Ons gericht niet alleen door Nederlandsche burgers van eiken rang,
maar ook door de Apostolische Vicarissen en de gansche geestelijk
heid: en Onze Vaderlijke liefde en teederheid vermag niet daaraan te
weerstaan. Door deze en andere hoogst gewichtige redenen bewogen,
en na gehouden beraadslaging, zoo als het belang van het onderwerp
vorderde, met Onze Eerwaardige Broeders, Kardinalen der Roomsche
Kerk, Bestuurders der Congregatie tot Voortplanting des geloofs, aan
welke Wij de zaak tot een nauwkeurig onderzoek hebben opgedragen,
cn die Ons in Ons voornemen meer en meer hebben bevestigd; de
oogen opgeheven tot den Berg, vanwaar de hulp komt des Almachtigen, en na inroeping van den Bijstand der H. .Maagd en Moeder
Gods, na inroeping ook der voorbeden van de H. Apostelen Petrus
en Paulus en andere Hemellingen, vooral dergenen welke door het
vergieten van hun bloed de Hollandsche Kerk tot luister geweest
zijn; hebben Wij gemeend, de hand eindelijk aan het zoo heilzame
werk te moeten slaan. Uit eigen beweging dan, met onze wisse kennis
en ingevolge rijp beraad, uit krachte der uitgestrektheid van het
Apostolisch ge^ag tot meerdere glorie van den Almachtigen God
en ten nutte der H Katholieke Kerk, bepalen Wij en stellen vast:
dat in het Koninkrijk Holland en Brabant, op den voet der algemeene
regelen der Kerk, het Kerkbestuur van krachte zij der BisschoppenOrdinarissen, genoemd naar de Zetels, welke Wij, bij dit Ons tegen
woordig schrijven, oprichten en tot eene Kerkelijke Provincie instellen.
/Het is Onze wil en Onze bepaling, dat voor het tegenwoordige vijf
Zetels worden opgericht en gevestigd, te weten die van Utrecht, van
Haarlem, van 's-Hertogenbosch, van Breda en van Roermond. Wijders
de roemrijke herinneringen Ons te binnen brengende, aan de Utrechtsche
Kerk verbonden; acht slaande vooral ook op de plaatselijke geschikt
heid, en na overweging van nog andere redenen, kunnen Wij niet
nalaten dezen eertijds zoo doorluchtigen Zetel, dien Wij als uit het
graf weder te voorschijn roepen, tot den rang der Metropolitane
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of Aartsbisschoppelijke waardigheid te verheffen of te herstellen,
overmits hij door Onzen Voorganger roemrijker geheugenis PAULUS
IV met die eere reeds gesierd werd, en de vier andere zooeven
genoemde Zetelen als Sutlraganen aan den Zetel van Utrecht toe
te wijzen, gelijk wij dezelve door deze krachtens Ons Apostolisch
gezag daaraan toewijzen, toezeggen, toevoegen^ Tot den genoemden
Aartsbisschoppelijken of Metropolitaan-Zetel van Utrecht doen Wij
behooren de hierna volgende gewesten; de Provincie Utrecht, van
welke de Zetel den naam heeft, vervolgens Groningen, Gelderland,
Friesland en Drenthe, welke gewesten te voren het grootste deel
uitmaakten van de zoogenaamde Hollandsche Zending; en worden de
andere provinciën of landschappen, insgelijks aan den Kerkvoogd of
V ice-Supei ior der Hollandsche Zending tot hiertoe onderworpen, met
name de Provinciën of landschappen van Holland en Zeeland aan de
Suffragaan-Kerk van Haarlem toegewezen.

Aangaande de overige

Kerken is het Onze wil cn bepaling, dat daar toe dezelfde Provinciën
of Distrikten of graaf- en landschappen zullen behooren als tot
hiertoe, zoodat voornoemde Bisschoppelijke en Suffragaan-Kerken van
s-llertogenbosch, van Breda en Roermond dezelfde omschrijving van
grenzen behouden, waardoor zij tot dusverre bepaald waren onder
de benoeming van Apostolische Vicariaten van 's Hertogenbosch, van
Breda en van Limburg, en zooals in de twee Apostolische Brieven,
de eene: »Universalis Ecclesia" van den 2 Junij 1840, de andere:
sUniversi Dominici gregis" van den 0 Maart 1841, nader is toegelicht.
Zoo zal derhalve in het gansche Koninkrijk Holland en Brabant eene
eenige en onderscheiden Kerkelijke Provincie wezen, bestaande uit
een Aartsbisschop of' Metropolitaan Kerkvoogd, en vier SuffragaanBisschoppen.

In den Heer vertrouwen Wij, dat door hun ijver en

hun herderlijke zorg, de Katholieke Godsdienst daar ter plaatse in
kracht meer en meer toenemen, en een verblijdenden wasdom hebben
zal, weshalve Wij van nu af aan Ons en aan Onze opvolgers op den
Apostolischen Stoel voorbehouden, om, wanneer het noodig wezen
zal, genoemde Provincie in meerdere Provinciën te splitsen, het getal
der bisdommen te vermeerderen, den omtrek der grenzen te ver
anderen, en wijders vrijelijk alle zoodanige wijzigingen aan te brengen
als tijdig en dienstig in den Heere zal bevonden worden. Wijders
koesteren Wij de overtuiging, dat het voor de opgerichte Kerken en
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voor hare Bisschoppen van zeer groot nut wezen zal, en dien ten
gevolge bepalen en gelasten Wij, dat de Bisschoppen voormeld de
Verslagen aangaande den staat hunner diocesen en kudden, bij voort
during zullen opzenden aan onze Congregatie ter Voortplanting des
Geloofs, die tot dusverre van de bijzondere zorg voor die gewesten
zich vlijtig gekweten heeft; en dat zij wijders alles, wat zij betref
fende de bediening van hun ambt en het geestelijk belang der be
stuurde geloovigen, aan Ons meenen te moeten berichten en voor
stellen, Ons zullen doen geworden door tusschenkomst van de Congregatie
voornoemd. In alles overigens wat tot hun herderlijk ambt behoort,
zullen meergenoemde Aartsbisschop en Disschoppen in het genot
wezen van alle rechten en machtigingen, in welker bezit de andere
Katholieke Aartsbisschoppen of Bisschoppen van andere natiën uit
algemeene gelding der heilige Canons en der Apostolische Constitutiën,
zijn, kunnen zijn en zullen kunnen zijn. Van den anderen kant zullen
zij ook door dezelfde verbintenissen gehouden wezen, waaraan de
andere Aartsbisschoppen en Bisschoppen, ingelijks krachtens de alge
meene en voor allen geldende tucht der Katholieke Kerk, onderworpen
zijn. Al wat derhalve, hetzij ingevolge het oude bestand der Kerken
van Holland, hetzij ingevolge bijzondere Constitutiën of privilegiën,
of bijzondere gewoonten tijdens den staat van Zending, van kracht
geweest is, zal hierna, en ingevolge de veranderde omstandigheden,
geen recht of verbintenis meer hebben.

En opdat alle grond van

twijfel ten deze worde weggenomen, zoo is het, dat Wij, krachtens
de volheid des Apostolischen gezags, aan al die bijzondere Constitutiën
en privilegiën, van welken aard die zijn mogen, alsmede aan die
gewoonten, om het even van hoe ouden en onheugelijken tijd derzeiver invoering en gelding zij, volstrekt alle kracht van verbintenis
of vestiging van recht uitdrukkelijk ontnemen. Het zal derhalve aan
den Aartsbisschop en aan de Bisschoppen van Holland geheel vrij
staan, al zoodanige bepalingen te maken, die tot uitvoering van het
gemeene recht behooren, en die volgens de algemeene tucht der
Kerk binnen de grenzen liggen van het Bisschoppelijk gezag. Wij
voor Ons

geven hier de belofte, dat Wij hun gaarne met Ons

Apostolisch gezag zullen bijwezen, en dat Wij hun alle medewerking
zullen schenken om aan de verheerlijking van Gods Naam en aan
het heil der zielen bevorderlijk te zijn. Tot krachtiger bewijs van
II
21
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deze Onze gezindheid verklaren Wij Onzen wil, dat de Kerkvoogden,
wanneer zij titel en rechten van Bisschoppen-Ordinarissen verkrijgen,
niet verliezen die voordeelen en uitgestrekte machtigingen, welke ^zij
bezitten in hoedanigheid van Vicarissen van Ons en van den Apostolischen Stoel, of die aan andere Apostolische Vicarissen bij gunste
van den H. Stoel gegeven worden. Ook doen Wij uitdrukkelijke voor
ziening, dat de Aartsbisschop van Utrecht en Zijne Suffragaan-Bis
schoppen vermeld in de uitoefening van hun betrekkelijke bediening
het genot hebben zullen van volledige en behoorlijke vrijheid en macht.
De Suffragaan-Kerken en de streken, waarover zij zich uitbreiden,
worden door Ons in diervoege aan de jurisdictie van den Utrechtsehen
Metropolitaan onderworpen, dat zij daarbij tevens gansch ontheven
zijn van alle gezag en afhankelijkheid van eenigen anderen Metropo
litaan of Aartsbisschop, indien zij, tijdens den staat van Vicariaten
of Zending, hetzij geheel, hetzij met een gedeelte van haar gebied
daaraan onderworpen mochten geweest zijn. Den Utrechtsehen Aarts
bisschop wijders geven Wij het recht, en machtigen hem tevens, om
zich te bedienen van alle onderscheidingen, eerteekenen, sieraden,
privilegiën en

prerogatieven,

die den

Metropolitaan-Kerkvoogden

plegen eigen te zijn.
Daar overigens in het Koninkrijk Holland de toestand van het
Katholicisme nog van dien aard is, dat geen voldoende tijdelijke
middelen voorhanden zijn voor de Herders en geëvenredigd aan de
behoeften van iedere Kerk; zoo koesteren Wij de bijna zekere hoop,
dat de geloovigen, Onze geliefde zonen, welker herhaalde en dringende
beden om het herstel van het Bisschoppelijke Kerkbestuur Wij gretig
hebben aangenomen, en wier wenschen Wij te wille geweest zijn,
niet in gebreke zullen blijven, den Herders, welke Wij over hen
zullen aanstellen, door nog mildere vrome gaven en bijdragen behulp
zaam te wezen, opdat dezen in staat gesteld worden in al het noodige
tot de wederoprichting hunner Bisschoppelijke Zetels, en tot de be
vordering van bloei en wasdom van den Katholieken godsdienst te
voorzien. Eindelijk opziende tot den Stichter en Volmaker des geloofs,
Jesus, smeeken Wij Hem ootmoedig, dat Hij, wat Wij ten beste der
Katholieke Kerk en tot haren voortgang in het Koninkrijk Holland
meenden te moeten bepalen en vaststellen, door zijne goddelijke hulp
gelieve te bevestigen en krachtig te maken: en dat Hij over al
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degenen, welke de gemaakte bepalingen zullen moeten uitvoeren, de
kracht nederzende van de genade des hemels, opdat zij de hun op
gedragen bedieningen en ambten te vlijtiger vervullen.

Intusschen

verklaren Wij, dat dit Ons tegenwoordig schrijven nimmer zal mogen
worden verdacht gemaakt of bestreden als behept met de fout van
subreptie of obreptie of van Onze bedoeling of eenig ander gebrek; en dat
het altijd zal wezen geldig en van krachte, en dat het in alles zijne
werking zal moeten hebben, en zonder schennis zal moeten worden
onderhouden.

Niets zullen daartegen vermogen noch Apostolische,

noch in Synodaal-, Provinciaal- of algemeene Conciliën uitgevaardigde
algemeene

of

bijzondere

verordeningen; noch eenige rechten of

piivilegiën hetzij der Oude Hollandsche Zetels, hetzij der Missie, hetzij
der Apostolische \ icariaten daar nadtrhand opgericht, hetzij van
eenige kerken of vrome plaatsen, al waren ook zulke rechten of
privilegiën met eede, met Apostolische of eenige andere bevestiging
bekrachtigd; noch iets anders wat daarmede zoude strijdig wezen.
Want Wij derogeeren uitdrukkelijk aan dat alles in zooverre het in
strijd wezen zoude met het hierboven bepaalde, ongeacht de nood
zakelijkheid van eene bijzondere melding van het gederogeerde, of
het onderhouden van eenig bepaald formulier: zoo verklaren Wij
ook nietig en van geene waarde wat door iemand, wie ook en van
welke autoriteit, hetzij wetens of onwetens, in strijd met deze be
palingen zoude worden geattenteeid.

Ten slotte, gelasten Wij dat

aan de copieën van dezen brief, ook aan gedrukte, mits zij door
eenen openbaren Notaris onderteekend en door iemand, in kerke
lijke waardigheid geplaatst, gezegeld zijn, vertrouwen geschonken
worde, zooals op vertooning van dit oorspronkelijke Handschrift aan
de verklaring van Onzen wil zoude gegeven worden. Gegeven te Rome
bij St. Pieter, onder den Visschersring den 4den Maart des jaars 1853,
van onze Pauselijke regeering het zevende <).
\\ at dooi deze breve tut onuitsprekelijk heil en uitbundige vreugde
der Nederlandsche katholieken en der gansche kerk werd beslist,
verkondigde Pius IX in het geheim consistorie van den 7. Maart aan
het college der kardinalen door de volgende allocutie;
) ^
De Katholiek, XXIII ö. 1853, bi. 225 vv. Zie het Latijnsche stuk
in Bijlage XV.
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Eerwaardige Broeders !
Daar het den Vader der erbarmingen en den God van alle ver
troosting behaagd heeft te midden van zware bedruktheid Ons eene
groote vertroosting te brengen, zoo haasten Wij Ons, Eerwaardige
Broeders! U daarvan mededeeling te geven, wel overtuigd als Wij
zijn, dat Gij niet minder dan Wij te dier oorzake U zult verblijden.
Immers Wij mogen U aankondigen, dat door een bijzondere gunst
van den goedertieren God de gewenschte dag is aangebroken, waarop
Wij in staat gesteld zijn, in het bloeiend Koninkrijk Holland en
Brabant de gewone Bisschoppelijke Hierarchie op den voet der algemeene Kerkelijke wetten te herstellen, en zoodoende in het behoud
en in de welvaart van dat hoogst dierbaar gedeelte van 's Heeren
kudde in ruimere mate te voorzien. Aan niemand Uwer, Eerwaardige
Broeders, is het onbekend, al wilden Wij zelfs tot de eerste eeuwen
des Christendoms opklimmen, hoedanig de toestand dier landen ge
weest is; noch ook hoe in den loop der zevende eeuw die volken tot
de kennis van de goddelijke leer van Christus onzen Heer gekomen
zijn en die hebben omhelsd, toen deze door den heiligen en om waarlijk
Apostolische deugd beroemden WILLIBRORD en diens medearbeiders in
het H. dienstwerk, daar verkondigd is.

Zoo goeden en gelukkigen

voortgang heeft daar destijds de godsdienst gemaakt, dat Onze Voor
ganger de H. SERGIUS I het weldra raadzaam achtte, het bisdom van
Utrecht op te richten, en die aan de verzorging en aan het bestuur
van WILLIBRORD zeiven toe te vertrouwen. Gij weet insgelijks, hoe
moeizaam en met welke standvastigheid en met hoe groote inspan
ning van krachten, èn de H. WILLIBRORD, èn de H. BONIFACIUS, die
naar verdienste den eerenaam van Apostel van Duitschland verworven
heeft, èn later andere Kerkvoogden, van welke eenigen mede op de
rol der Heiligen zijn ingeschreven, vlijt en arbeid en waken er aan
hebben ten

koste gelegd, om in die gewesten het katholiek geloof

verder en verder voort te planten en de volken met zijne voorschriften
te voeden en te doortrekken.

Dien ten gevolge zag men dan ook

onzen H. Godsdienst in die streken, zóó wel gevestigd en zóó toe
nemend in kracht en in bloei, dat Onze Voorganger eerbiedwaardiger
gedachtenis, PAULUS IV, ten jare 1559 gemeend heeft bij de Aposto-
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lische Brieven den Bisschoppelijken zetel van Utrecht met de waar
digheid, de rechten en privilegiën van Metropolitaan-zetel te moeten
vereeren, en vijf andere Bisdommen, als Sulï'ragaan-diocesen van het
Utrechtsche Aartsbisdom te moeten oprichten.
Weigelukkig, zoo nooit een vijandig menseh onkruid hadde gezaaid
op dat deel van 's Heeren akker, hetwelk, gunstig en voorspoedig
toebereid, voortdurend rijke en verblijdende vruchten van gerechtig
heid stond te geven.

Gelukkig, indien op die geloovige volken de

vijanden van den Katholieken godsdienst nimmer gevallen waren, die
alles in het werk hebben gesteld, om de bevolking dier landen van den
Katholieken godsdienst af te scheuren. Doch wij willen hier de zeker
beklagenswaardige verwarringen van die tijden en de groote en aan
allen overbekende rampen niet opnieuw in de gedachtenis brengen,
waarbij die zoo bloeiende kerken, tot zeer groote schade der geloovigen, jammerlijk zijn verdrukt, geteisterd en verwoest geworden.
Het was ten gevolge van dat leed, zooals U genoegzaam bekend is,
dat de Boomsche Pausen, die bij groote gevaren voor de zwakke
ledematen van Christus, met hunne herderlijke bezorgdheid nimmer
achterwege zijn gebleven, alles onderstaan en niets onbeproefd gelaten
hebben, om aan die vernederde kerken allerlei hulp te bieden, en de
groote rampen af te wenden, door welke de geloovigen daar ter plaatse
werden gedrukt. Het is niet noodig, ten deze U in het geheugen te
roepen, met welke inderdaad vaderlijke zorg, en met hoe wijze en
voorzienige maatregelen GREGORIUS XIII, CLEMENS VIII, ALEXANDER
VII, CLEMENS IX, INNOCENTIUS XII, BENEDICTUS XIII en BENEDICTUS
XIV en Onze andere Voorgangers zonder ophouden werkzaam ge

weest zijn, om met alle middelen die in hunne macht stonden de
Katholieken van Holland en Brabant ijverig te schragen, de kerken
van den ondergang te bewaren en die in haren vroegeren luister
weder te herstellen: dit alles, Eerwaardige Broeders, is U te over
bekend. Insgelijks weet Gij ook, met hoe groote bezorgdheid Onze
gedenkwaardige Voorganger GREGORIUS er aan heeft gearbeid, om in
die oorden de godsdienstige aangelegenheden meer en meer te regelen
en de kerkelijke tucht te doen herleven.

Dan, alhoewel deze Onze

Voorganger niet naliet, bij begunstiging van Zijno Majesteit den toenmaligen Koning, vele aangelegenheden wijselijk en vooruitziende vast
te stellen, en Hij onophoudelijk den blik naar de gewenschte herstel-
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ling der Bisschoppelijke Hierarchie gericht hield, zoo meende Hij
echter, in de omstandigheden gelyk die destijds waren, op deze zaak
niet te moeten aandringen, en zich te moeten bepalen tot eene ver
meerdering van het getal der Apostolische Vicarissen in Brabant, die
met Bisschoppelijke waardigheid bekleed werden.
Grootelijks derhalve verheugen Wij Ons, dat de Goddelijke goe
dertierenheid het voor Ons, ofschoon omvaardigen. schijnt te hebben
weggelegd, eene taak waaraan Onze Voorgangers zoo groote zorg
en zooveel ijver besteed hebben, in volvoering te brengen. Wij voor
Ons, zoo ras Wij door Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit tot den
verheven Zetel van den Prins der Apostelen gebracht waren, hebben
aanstonds met opgevvekten zin en met de innigste belangstelling onze
gedachten en zorgen op de kerkelijke aangelegenheden van meer
gemeld Rijk gericht: en zoowel om aan de eischen van Ons Aposto
lisch

dienstwerk niet te kort te schieten, als om aan de bijzondere

liefde voldoening te geven, welke Wij aan de geloovigen van dat
land toedragen, heeft niets Ons nader aan het hart gelegen, dan al
datgene in werking te brengen wat aan de belangen van onzen H.
Godsdienst, en aan het heil der geloovigen van die gewesten het
meest voordeelig wezen kon.

Een ongeloofelijk groote vertroosting

Onzer ziele was het dan ook, toen Wij zien mochten, dat de zoo
vurig gewensohte tijd eindelijk gekomen is, waarop met aanmerkelijke
baat voor het Katholicisme, en ten nutte dier geloovigen, de Bisschop
pelijke Hierarchie naar de algemeene Kerkelijke wetten aldaar kan
worden hersteld.

Trouwens Wij hebben mogen opmerken, dat de

Katholieke Godsdienst, met Gods hulp, in het Rijk waarvan hier iinmer
spraak is, onophoudelijk vorderingen maakt; dat de talrijke Katholieke
bevolking daar in verschillende streken steeds toeneemt; dat de
gezindheid van Zijne Majesteit den Koning jegens zijne Katholieke
onderdanen welwillend is en toegenegen; en dat de belemmeringen
welke eertijds het Katholicisme hinderlijk waren, allengskens worden
uit den weg geruimd; terwijl wij steunende op de billijkheid en op
den rechtszin dergenen

welke met het bestuur en de leiding der

Hooge Regeeringszaken belast zijn, het vertrouwen koesteren, dat
die belemmeringen gansch en al zullen worden opgeheven.
komt

nog

bij, dat niet alleen

Apostolische Vicarissen

Onze

Eerwaardige

Broeders

Mier
de

van die gewesten, maar ook de gansche
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Geestelijkheid en een aanzienlijk getal van leeken van allerlei rang en
stand met nadrukkelijke en herhaalde beden bij Ons hebben aan
gedrongen, dat Wij toch de meergemelde Bisschoppelijke Hiërarchie
daar ter plaatse mochten herstellen. Van zelve beseft gij, Eerwaardige
Broeders! hoe gaarne en blijmoedig Wij deze beden hebben ontvangen,
omdat al Onze eigen zorgen en overleggingen, al Ons streven en
Ons pogen immer juist ten doel gehad hebben, dat die zaak eenmaal
tot den gewenschten uitslag mocht gebracht worden. Toen Wij alzoo
het oordeel hadden ingewonnen van Onze Eerwaardige Broeders de
Kardinalen der Heilige Roomsche Kerk, leden der Congregatie, die
voor de Voortplanting des Geloofs heeft toe te zien, aan welke Kar
dinalen Wij het onderzoek naar dit gewichtig onderwerp hebben
opgedragen; konde wel niets eerder door Ons gewenscht worden dan
dat Wij overeenkomstig Ons vurigst verlangen tot het herstel der
Bisschoppelijke

Hiërarchie in

mochten kunnen overgaan.
Rijk

den

Koninkrijk

Holland en Brabant

En nu dan hebben Wij in evengenoemd

Kerkelijken regeeringsvorm op dien voet teruggebracht

zooals die is in vrije
natiën,

het

waar

geen

werking bij andere, vooral bij beschaafde

bijzondere

reden

aanwezig

is, waarom het

bestuur door den buitengewonen dienst van Apostolische Vicarissen
gevoerd

worde.

Dien ten gevolge eene Kerkelijke provincie in her

haaldelijk gemelde gewesten instellende, hebben Wij bepaald, dat
voor het tegenwoordige vijf Bisschoppelijke Zetels aldaar zullen worden
opgericht, te weten: van Utrecht, van Haarlem, van 's Hertogenbosch,
van

Breda,

en

van

Roermond.

Wijders

brachten

Wij

ons

te

binnen de waarlijk roemruchtige feiten uit den voortijd, en de herin
neringen aan den Zetel van Utrecht verbonden — welke zetel, gelijk
Wij boven zeiden, van Onzen Voorganger PAULUS IV de eer en de
voorrechten van Aartsbisschoppelijke Kerk genoten heeft, en namen
in ernstige overweging de belangen van onzen Heiligen Godsdienst en
andere gewichtige omstandigheden, en daarom hebben Wij niet ge
aarzeld den zetel van Utrecht tot de vroegere waardigheid en den
luister van Metropolitaan-Kerk te verheffen en terug te brengen, en
daaraan de vier andere Suffragaan-Bisschoppelijke zetels te verbinden.
Zietdaar Eerwaardige Broeders! wat Wij niet zonder groote zielevreugde, aangaande het herstel der Bisschoppelijke Hiërarchie in het
Koninkrijk Holland en Brabant gemeend hebben kort en beknoptelijk
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ter Uwer kennis te moeten brengen; doch Wij hebben tevens gelast,
dat thans de Apostolische Brieven, betreffende dit onderwerp, zullen
openbaar gemaakt en aan U uitgereikt worden, opdat Gij vollediger
en duidelijker onderricht wordt omtrent al hetgeen op deze zaak be
trekking heeft').
Deze breve en allocutie werden allengs door de dagbladen aan het
Nederlandsche volk bekend. Den 17. Maart 1853 schreef De Tijd,
dat men van den inhoud der allocutie van 7 Maart nog niets had
vernomen. Het eerst maakten de Fransche en Belgische bladen tusschen 20 en 22 Maart daarvan eenig gewag. Doch den 24. Maart
deelde De Tijd het stuk in het oorspronkelijk mede met een vertaling
er achter; den 0. April ook een vertaling der apostolische brieven.
Den 7. schreef De Tijd aldus:
»Wij hebben gisteren de Lilterae Apostolicae medegedeeld, waar
door de kerkregeling voor de katholieken in Nederland is tot stand
gebracht. Zij is thans een gedane zaak, een fait accompli.
«Zulks is voor onze katholieke landgenooten een heuglijke gebeur
tenis, die met dankbaarheid

vernomen is. Zij brengt de vervulling

van wenschen en gebeden, die jaren lang door onze geloofsgenooten
tot God zijn opgezonden, en door hen tevens in veelvuldige smeek
schriften voor de voeten van Pius IX zijn neergelegd.
»Dan zoo wij God loven, die ons deze vurig afgebeden weldaad
schenkt, en Christus' Stedehouder op aarde, Pius IX, als het daartoe
gezegend werktuig begroeten, niemand onzer vergeet daarbij de erkentelijkste hulde te brengen aan Z. M. den Koning WILLEM III, die
gewild heeft, dat aan een groot deel zijner trouwe onderdanen de
hun eigene kerkregeling niet zou worden onthouden, middelerwijl alle
andere gezindten gebruik hadden gemaakt van het grondwettig recht,
om hare kerkordening te wijzigen naar hare behoeften. Z. M. heeft
in overeenstemming met zijn gouvernement begeerd, dat de grondwet
eene waarheid zou zijn voor allen. Hem zij daarvoor dank gebracht,
niet slechts in trouw, — want trouw zijn wij den Koning altijd
schuldig — maar in liefde en gehechtheid aan zijn koninklijken per
soon en zijn doorluchtig huis."

') Wij nemen alleen op wat betrekking heeft op Nederland. Zie De Ka
tholiek, 18^3, Deel XXIII, bl. 204 vv. Het Latijnsche stuk zie in Bijlage XVI.
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Had dit artikeltje de bedoeling, het land in kalmte te houden en
de onrustige gemoederen te bedaren, dan bereikte het dit volstrekt
niet. Immers het verschijnen der pauselijke stukken was als een vonk,
die in welvoorbereide en opgehoopte brandstoffen viel en terstond de
vlammen deed opslaan.
Een onderzoek naar de hoedanigheid dezer brandstollen is zeer
leerrijk. Geweldig zou men zich bedriegen met de zoogenaamde April
beweging geheel op rekening der calvinistische onverdraagzaamheid te
schrijven. Wel speelde de kerkelijke haat daarin een voorname rol;
wel beoogde men een herleving der verdrukking, waaronder de katho
lieken der XVIIde en XVIlldc eeuw zoo droevig hadden verzucht,
doch niet minder waar is het, dat de uitbarsting, die tot schand
vlekking van den Hollandschen naam in April i853 ten onzent plaats
greep, zoowel het werk der politieke hartstochten was als dat der
godsdienstige dweperij.
In twee hoofdpartijen werd destijds het anti-katholieke kamp
verdeeld. Vaneengescheurd door onderlingen afkeer, voedden zij echter
beiden een bitteren haat tegen den katholieken godsdienst en Rome.
Trok de orthodoxe partij op onder leiding van G R O E N VAN P R I N STERER, lid der Ilde Kamer, de partij der geheime protestantsche ge

nootschappen erkende VAN DAM VAN ISSELT, lid der ISTE Kamer als haar
hoofd.

Terwijl de eerste de heerschappij der synode wenschte te

herstellen, kantte zich de tweede allerhevigst tegen alles wat te l)ordt
is vastgesteld, verzette zich uit alle macht tegen de poging der ortho
doxen, om alle protestanten tot ééne godsdienstige belijdenis te ver
eenigen en predikte zonder ophouden de volledige vrijheid der menschelijke rede.
Even groot was de verdeeldheid dezer twee partijen op politiek
terrein. De eisch der orthodoxen was het herstel der orde van vóór
1798. Daardoor poogden zij het calvinisme terug te brengen tot den
rang van staatsgodsdienst, naast welke de andere belijdenissen enkel
geduld zouden worden. Zij hielden dit met de constitutie van 1848
volkomen vereenigbaar. De partij der geheime protestantsche genoot
schappen daarentegen verfoeide het oude regeeringsstelsel en was
eigenlijk democratisch gezind. Ofschoon zij praalde met een zekere
gehechtheid aan het huis van Oranje, in menig onbewaakt oogenblik
verraadde zij den geest, die haar bezielde; van alle Europeesche
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revoluties was zij de hardnekkige verdedigster en een harer organen
dreigde zelfs WILLEM III met het lot van LODEWIJK XVI en den
laatsten STUART, »indien hij niet ten aanzien van heel Europa Z. H.
Pius IX in het aangezicht sloeg".
Behalve deze partijen ontmoeten wij in 1853 nog twee andere:
de oude of conservatieve partij en de partij der dominé's. De eerste
betreurde het verlies der voordeelen en voorrechten, die zij vóór 1848
genoot. Deze nieuwe orde van zaken to h gaf haar den doodsteek.
Omdat zij geen eigen regeeringsbeginselen bezat, dacht zij enkel aan
haar eigen belangen en had bijgevolg geen wortel in het hart des
volks. Daarom werd deze partij bij den eersten storm omvergeslagen
en verstrooid. Wijl er voor haar op de vorming eener nieuwe poli
tieke partij niet viel te rekenen, sloot zij zich aan bij THORBECKE,
wiens zegepraal haar val was geweest. Ofschoon zij hierin van den
nood een deugd maakte, kon zij haar nederlaag niet verkroppen, en
werkte in het verborgen met de uiterste voorzichtigheid aan de om
verwerping van het ministerie THORBECKE. Dat zij in de Kamer met
de regeering stemde, kwam alleen voort uit

zucht naar zelfbehoud

en om gereed te zijn, wanneer het gehate ministerie vallen zou.
Had deze partij geen wortel in het Nederlandsche volk, zij vond
steun in die der dominé's, welke even ver verwijderd stond van de
orthodoxen als van de geheime protestantsche genootschappen. Verre
weg de mee.-te dominé's waren welgezeten lieden, vreedzaam, afkeerig
van woelingen en schandalen, tevreden met hetgeen er nog restte van
den vroegeren staatsgodsdienst. Maar ook daarom juist betreurden
zij de nieuwigheden van het ministerie THORBECKE. Alleen bij de
gedachte aan de toekomstige wet op het onderwijs ging hun een
rilling door de leden, omdat, naar men zeide, deze met de afschaffing
der protestantsche theologische faculteiten dreigde. Dat vroeg of laat
de zaken van hervormde eeredienst haar eigen departement zouden
verliezen en toegevoegd aan het ministerie van finantiën, dat van zelf
naar bezuiniging streeft, was een ander schrikbeeld dezer partij. Van
daar een bittere haat tegen THORBECKE en zijn aanhang.
Was deze haat de band, die de vier genoemde partijen aaneensloot
in hun strijd tegen de toenmalige regeering, tegen de katholieken
stonden de orthodoxen en de protestantsche geheime genootschappen
aanvankelijk alleen. Eerst toen de strijd tegen Rome en de herstelde

{
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hierarchie tevens een wapen werd tegen TIIORBECKE en de zijnen,
spanden alle partijen samen tegen de katholieken ').
Vóór dien tijd was de geloofsijver der oude conservatieve partij
niet zeer groot. De kreet van verontwaardiging, die er in het begin
van 1853 opging over het lot der familie MADIAI te Florence, liet
haar koud. Zelfs weigerde zij een verzoekschrift, ten behoeve dezer
vervolgden aan den Koning gericht, te onderteekenen, terwijl toch de
orthodoxe partij een aanzienlijk man, ELOUT VAN SOETERWOUDE, naar
Italië zond. De oorzaak is niet ver te zoeken. Een agitatie voor de
MADIAI'S kon in Februari, toen THORBECRE nog vast in het zadel zat,

geen wapen zijn tegen don gehaten professor. Eerst een maand later,
toen einde Maart de zetel van TIIORBECKE begon te waggelen, ont
vlamde in schijn de geloofsijver der conservatieve partij. 2)
Niet minder duidelijk is het, dat de dominé's het in hun strijd
tegen de Roomschen hoofdzakelijk op de regeering hadden gemunt.
Ofschoon zij verbitterd waren, omdat TIIORBECKE de zelfstandigheid
van hun kerkgenootschap miskende, het algemeen reglement der her
vormde kerk niet goedkeurde, tenzij onder elf bezwarende voorwaar
den, toch stonden die kampvechters op tegen de Roomschen en be
twistten aan dezen dezelfde grondwettelijke zelfstandigheid. Waarom?
Omdat de beweging tegen de katholieken tevens een beweging tegen
TIIORBECKE was.

Van de orthodoxen en de geheime protestantsche genootschappen
konden de katholieken niets anders dan een verwoeden aanval op de her
stelde hierarchie verwachten. Reeds lang hadden zij met leede oogen
gezien, dat de staat geen kerkelijken noch staatkundigen voorrang der
protestanten meer erkende, dat de roomschen deel konden hebben
aan de verkiezing, dat zij zich vrij konden organiseeren.

»Onze

Vaderen," aldus De Fakkel, wisten reeds, dat verdragen geen gelijk
stellen, laat staan voortrekken is.
hun midden"

3;.

Zij verdroegen de Roomschen in

Een troep heloten moesten de katholieken blijven:

»De Nederlandsche natie, als natie, is Protestantsch," riep hetzelfde
') Papieren Cramer, passim. De Univers van 23 Apri! 1853. Geestelijke
Stroomingen, door Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, in Een halve
Eeuw, 1848—1898, Hist. Gedenkboek enz. Amsterdam 1898, II, bl. 407 vv.
2) Vgl. De Gids, 1854, I, bl. 5.
3) De Fakkel, 1853, no. 3.
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blad '). De grondwetsherziening noemde het »de grondwettelijke revo
lutie van 1848, waarbij het historisch-protestantsche beginsel ten
eenenmale werd verloochend"

2).

Terwijl de orthodoxe partij met

schrikwekkende kracht voortdurend haar lied zong van het «protestantsche Nederland", klonk daarop het schelle refrein van De Fakkel:
»Wij Nederlanders, wij Protestanten ... wij beschouwen Nederland
als ons land, en 's lands belangen als onze belangen" s). Aldus ston
den de partijen schrap tegen Rome en TUORBECKE, toen het herstel
der hierarchie in Nederland bekend werd.
Van

/
X

Utrecht ging de Aprilbeweging uit. De kerkeraad dezer stad

gaf in zijn vergadering van den 21. Maart 1853 den eersten stoot
tot het opstellen van een adres aan den Koning zelf.

Het moest

gericht zijn tegen »het aannemen van den titel, rang of waardigheid
van bisschop van eenig gedeelte onzes vaderlands door een vreemden
vorst verleend", tegen de oflicieele «erkenning van den Paus als
hoofd

der kerk .

Opsteller van het concept-adres was de jonge

Utrechtsche hoogleeraar DE GEER. Den definitieven vorm gaven eraan
de heeren

Ds. MONTIJN, VAN ITTERSUM en Dr. KEMINK, gesteund

door twee heftig-conservatieve hoogleeraren, den beroemden schei
kundige MULDER en den bekenden jurist YREEDE '').
Om het adres bij de hervormden ter onderteekening in te leiden,
opende de laatste den 27

Maart in de Prov. Utrechtsche Courant

een reeks artikelen met de woorden: «Wacht op onze daden, THORBECKE ! \ REEDE is verbitterd, omdat de regeering hem in het onzekere

liet; hij valt de theorie der regeering: «redding door bezuiniging", aan
en eischt de bijeenroeping der Kamers. De Nederlander van 30 Maart
zou gaarne hebben gezien, «dat de regeering den Pauselijken stoel
overtuigd had van het onraadzame, ontijdige vooral van een opzienbarenden maatregel, waardoor in verband met den overal kenbaar
geworden overmoed der Ultramontanen de spanning der gezindheden
verhoogd" werd.
De oproeping van zoo gezagvolle zijde kon haar doel niet missen.
Reeds den 31. Maart was het adres te Utrecht rnet 4528 namen
1)

De Fakkel, 1853, no.
De Fakkel, 1853, no.
3) De Fakkel, 1853, no.
•*) Prof. Dr. P. J. Blok
2)

1.
10.
15.
in Onze Eeuw, Jg. 1903, bl. 505.
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onderteekend en denzelfden dag aan den Koning verzonden. Te his
torisch in dit eerste adres, om het niet in zijn geheel te laten volgen:
»Sire! De ondergeteekenden, ingezetenen der stad Utrecht, Uwer
Majesteits getrouwe onderdanen, naderen met den meesten eerbied
Uwen Troon, om daar voor Uwe Majesteit te verklaren, met hoe
groote bekommering zij de aangekondigde vestiging der Bisschoppe
lijke Hiërarchie in Nederland onder goedkeuring en medewerking
der Regeering van Uwe Majesteit te gemoet zien.
Zij houden zich overtuigd, dat zoodanig eene vestiging van de
Bisschoppelijke llierarchie geheel in strijd is met den geest van het
Nederlandsche Volk, hetwelk door alle tijden heen evenzeer op onaf
hankelijkheid van vreemde overheersching, als op betamelijke vrijheid
van Godsdienst, den hoogsten prijs gesteld heeft.
Was de Nederlandsche Natie steeds sedert de Hervorming een
Protestantsche: nog leeft bij haar grootste deel de herinnering aan
den strijd, eens tegen Rome gestreden; nog heugt haar, hoe het
Aartsbisdom, door PHILIPS II in 155'J te Utrecht gesticht, en de
Bisdommen door hem opgericht, weken voor de volharding en den
moed der Vaderen; maar ook weet zij, hoeveel goed en bloed haar
die strijd heeft gekost. En zou dan niet de herstelling en de vestiging
eener Roomsche Hierarchie in den Staat onder de Regeering van het
Doorluchtig Stamhuis van Uwe Majesteit velen krenken in hunne
dierbaarste overtuiging ?
Twee eeuwen zijn reeds over den vroegeren strijd heengegaan
en hebben den afstand tusschen het Protestantsche en RoomschKatholieke gedeelte der bevolking verminderd; gelijke rechten, gelijke
bescherming, gelijke vrijheden aan beide deelen der Natie gewaarborgd,
maar haar Protestantsch karakter heeft zij daarbij niet verloren.
Dit is de vrucht van hare geschiedenis.

—

En hebben in den

jongsten tijd de eischen, heelt de toon en de houding der RoomschKatholieke bevolking reeds bij velen achterdocht en ontsteltenis ver
wekt: hoeveel te sterker zal de naijver en spanning worden, hoeveel
dieper de scheiding, hoeveel verderfelijker en gevaarlijker voor den
bloei en de welvaart des vaderlands de strijd, wanneer in die openlijk
optredende en erkende Hierarchie, het Ultramontanisme zich tegen
over het Protestantisme zal plaatsen, het als uittartende en dagende
tot den strijd, niet slechts op het gebied van Godsdienst of onder-
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wijs, van geschiedenis of letterkunde, maar vooral op dat van den
Staat zelve.
Waar toch het Ultramontanisme zich vestigt en uitbreidt, daar
voert het met stelselmatige minachting der rechten van andersden
kenden, strijd tegen het Protestantisme.

Reeds openbaren zich de

teekenen van dien strijd, en gewis zal het gevaar van dezen toestand
vermeerderd worden, als de invoering der Bisschoppelijke Hierarchie
door vereeniging en concentratie, nieuwe kracht aan het Ultramon
tanisme zal bijzetten.
Zij voegen hier niets meer bij.
De voorouders Uwer Majesteit, aan wie Nederland naast God zijn
bestaan en bloei verschuldigd is, hebben het ondervonden en hunne
geschiedenis is hier de meest welsprekende getuige.
Het is om alle deze redenen, dat de ondergeteekenden Uwe Maje
steit eerbiediglijk verzoeken, dat door Hoogstdezelve, volgens de macht,
bij art. 65 der Grondwet den Koning toegekend, de vergunning niet
worde gegeven tot het aannemen van den titel, rang of Waardigheid
van Metropolitaan-Suffragaan-Bisschop van eenig gedeelte onzes Vader
lands, door eenen vreemden vorst verleend, en dat in den geest der
G.ondwet, welke de onzijdigheid der Regeering jegens ieder Kerk
genootschap vordert, geene de Protestanten krenkende erkenning van
den Paus van Rome, als Opperhoofd der Kerk, door de Regeering
moge plaats hebben.
Zij vragen zulks met te meer aandrang, omdat de Bisschoppelijke
waardigheid verplichtingen oplegt, bij eede aan eene buitenlandsche
macht bezworen, en de Bisschoppen verbindt, ook nog heden ten
dage, om, waar het de uitbrei ling van het Roomsch Katholicisme
geldt, alle Ketters, Scheurmakers enz. naar vermogen te vervolgen.
Zij brengen dit verzoek vertrouwend tot Uwe Majesteit met^l den
eerbied, maar ook met al dien nadruk, dien het gewicht der zaak en
de ernst van het oogenblik vordert, en bevelen Uwe Majesteit aan
den God der Vaderen aan, die Uwe Majesteit wijsheid schenke, en
van Wien alle hunne verwachting is.
't Welk doende enz."
Een afschrift van dit adres ging den 30. April van Utrecht uit naar alle
kerkeraden des lands en werd daarop alom van de kansels ter onder-
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teekening aanbevolen.

In een oogenblik stond Nederland in vuur

en vlam.
De hartstocht begon haar noodlottig werk. Vlugschriften, vliegende
blaadjes, krantartikelen, liederen en spotprenten werden onder het
goede Nederlandsche volk geslingerd. De Naamlijst der Geschriften
enz. betrekking hebbende op de invoering der bisschoppelijke hierarchie
in Nederland van H. S. DE VOOGT, die niet eens volledig is, geeft
een denkbeeld van den geweldigen stoitvloed, die neerkwam over ons
vaderland. liet was eenmaal beslist. Verpletteren moest men de bis
schoppen;

vernietigen het roomschgezinde ministerie! En daarom

moest de schrik en angst van het protestantsche volk voor bisschoppen
en inquisitie en schavotten en brandstapels door overdrijving en leugen
worden gevoed en opgezweept.
»Wilt ge liever lijdelijk wachten, totdat gij de schavotten zult zien
oprichten en de brandstapels u zullen tegentlikkeren'? vroeg met
angst een ongenoemde. ')
SINCERUS ' riep met

luider stemme: «Broeders, waakt! want de

zeloten der Roomsche kerk wenschen niets liever, dan dat zij evenals
vroeger met de Albigensen in het zuiden gebeurd is, die door de
Dominikanen ten vure gedoemd werden, of zoo als in den St. Bartholomeus nacht te Parijs plaats had, of door het concilie van Constanz
aan JOANNES HUS en HIERONYMUS VAN PRAAG geschiedde, het schouw
spel mochten beleven, dat ook voor ons moordschavotten en brand
stapels werden opgericht''. 2)
Een zeer ontwikkeld toelichter der allocutie, Dr. J J. DOEDES,
predikant te Rotterdam, wees er op, »hoe de inquisitie hier in Rome's
naam heeft gewoed, en wat ons te wachten staat, als de heilige gods
dienst van den Paus in deze gewesten weder tot zulk eenen trap van
bloei kwam." 3)
Een open brief aan den Paus, die werkelijk werd opgezonden,
drukt de vreeze uit, dat de voorspelling van de Apocalgpse in ver
') II at hebben wij te iloe t bij Je dreigende hierarchie in het Vaderland ?
Amsterdam, 1853, bl. 4.
2)
Broeders waakt.' Eene roepstem aan onze landgenooten bij de tvedetinvoeri a der Roomsch-Kerkelijke Hierarchie in Nederland. Amsterdam, 1853,
hladz 68.
3) De Allocutie van Pius IX... met een historische toelichting. Utrecht, 1853
bladz. 21.
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vulling zal gaan; dat er zal aangericht worden »een groote slachting
onder de weerlooze schapen ... zoodat de moeder der hoererijen van
het bloed der heiligen dronken zal worden."

Hij troost echter de

kudde met de verzekering, dat het Lam overwint en »alle lekkeinijen
van de Koningin, de hoere Babels, in bittere galle verandert" ').
Van den kansel te Delfshaven verkondigt G. BXRGER , dat Rome
»ons nu eerst Bisschoppen, maar later foltertuig en martelvuur der
inquisitie zenden zal" en den Roornschen godsdienst aanprijst «gelijk
een tijger de mensc'nenrechten, als hij plast voor zijn vermaak in
onschuldig bloed''2).
Zelfs De Nederlander zette op zoo grove wijze tot onderteekenen
aan. «Nederlanders! zoo riep hij den 4. April uit, »zult gij — met
het oog op de offers van den tachtigjarigen oorlog, — met het oog
op de moordschavotten en brandstapels der zestiende eeuw, — met
het oog op de graven uwer Protestantsche voorvaderen, hier zwijgende
en rustige toeschouwers blijven'' ?
Moeilijk iets anders dan ophitsing kon hetzelfde blad beoogen,
toen het den 7. April schreef: »Is de regeering alleen vergeten, dat
het bloed der Oranjevorsten door Ilome met het bloed onzer vaderen,
toen zij te zamen de vrije belijdenis der zaligmakende waarheid ver
dedigden, is vermengd geworden ? Dat Rome in vroegere eeuw den
vader des Vaderlands door een sluipmoordenaar liet ombrengen, en
hem, die nog altoos even dierbaar is voor het hart van den protes
tant, thans scheldt voor een godvergeten huichelaar" 9
ken zeer groote rol speelde in deze opwekking der protestanten
het lied.
»Nu zijn ze verdwenen die roemrijke dagen, ZOO zong men,
Weer zijn er voor Nederland kluisters gesmeed,
Rampzalig het volk, dat ze eenmaal moet dragen,
Omdat het voor waarheid en vrijheid niet streed.''

Maar zij zullen dapper en moedig strijden, want
»Hst monster moet vallen
Zijn trotschheid vernederd, zijn heerschzucht geknot" ! ®)
0 Open brief aan den Paus, iverkelijk opgezonden door P. Lebert, Gorinchem, 1853, bl. 6-7.
'
2)

Onze voorbereiding tot den H. Strijd. Leerrede, bl. 12.
Aan het Protestantsche volk in Nederland, April 1853. D. Allart, Amsterdam.
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Menschkundig op het volk berekend was Een nieuw Geuzenlied ï),
waarin ook deze stroof:
„Zij hebben 't weer voorwaar gezworen,
Om al wat Geus en Ketter heet,
Weer te vervolgen als te voren,
Hier GRANVEL en D'ALVA deed.
I
Dan brandt weer 't martelvier
Gelijk een lier,
Dan wacht ons 't bloedig lot
Op het schavot." 2)

Een berijmd pamphlet op J. A. ALBERDINGK THIJM , »die, gelijk gezegd
wordt, de nagedachtenis van Prins WILLEM DEN EERSTEN zocht te
schandvlekken", verklaart, dat »een stoet, in monnikspij gedoken",
uit zijn spelonken losbreekt:
„Om de vrijheid, zoo het kan, te smoren,
Op 't moordschavot, in houtmijtgloed" 3).

Gruwelijke martelgeschiedenissen werden in omloop gebracht:
»HENDRIK EEMKENS in 1502 in Utrecht verbrand" *); «WILLEM DIRKSZ,
bijgenaamd de roode kuiper, eerste Martelaar 1525 om het geloof
binnen de stad Utrecht", DJOANNES VOETIUS en HENRICUS ESCHEUS,
twee Augustijner monniken te Brussel verbrand 1523" 5). Een vierde
martelhistorie had tot titel:
„Protestanten ! blijft nu wakker,
Want gedenkt aan JAN DE BAKKER" G).

Wijzend op de martelaars van 1853 zelf, de familie MADIAI , waagde
de deftige Nederlander 7) te schrijven: »Nog ontbreekt de macht. —
Anders gelijk in Toscane, uitbanning, zoo niet erger".
Al gingen velen niet zoo ver, dat zij het volk door de schrik') Op de wijs van een straatliedje: „lk heb mijn lief al lang verloren."
2) hieuw Geuzenlied oj Allocutie bij de blijde, inkomsten van de Monseigneurs
van Rome. Gedrukt aan het Bureau van De Fakkel te Tiel.
®) De trouw aan Z. M. Koning Willem III. Amsterdam 1853. H G. Koster.
4) Te Utrecht bij J. D. Doorman.
5) Beide bij Kemink en Zoon, Utrecht.
°) Amsterdam, bij Weijtingh en van der Haart.
7) No. 850, 4 April 1853.
II
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beelden van inquisitie, schavot en brandstapel trachtten op te ruien,
zonder eenigen grond zocht men den eenvoudige vrees aan te jagen
voor de overweldigende heerschappij van Rome.
P. J. OGGEL , predikant bij de christelijke afgescheiden gemeente
te Utrecht, waarschuwt de zijnen: »Thans wordt de heerschappij van
het opperhoofd der Roomsche Kerk en zijne dienaren in ons vader
land weder gevestigd, zegt hij, en daardoor de grond gelegd van
nieuwe overheersching" *). Geen wonder, dat het volk met schrik
werd geslagen; want de ongerijmdste dwaasheden omtrent de macht
der bisschoppen werden uitgestrooid. »De verheffing van een aarts
bisschopszetel, zeide men, is geen geringe zaak. Hij die er toe be
noemd en door de regeering erkend wordt, zoo loog de schrijver
erbij, gebiedt als oppermachtig heerscher over 1,'200.000 van 's Konings
onderdanen. Zijn macht en invloed zal, met betrekking tot dat ge
deelte van Neerlands bevolking, die van den Koning evenaren, neen,
overtreden" 2).
Met een gier vergelijkt P. DE GRIENT DREUX , predikant te Witwarsum, het vijandig Rome of liever den Paus. »Die gier is Rome's
Paus," zegt hij. »Dat Rome ziet begeerig uit naar dit rijke en bloeiende
koninkrijk" 3). »Üe Nuderlandsche bevolking komt weder onder Rome's
bisschoppen, zoo lichtte De Fakkel haar lezers voor. Wij zeggen de
Nederlandsche bevolking, want het zijn geen bisschoppen voor de
Roomschen alleen. De aartsbisschop is bisschop van Utrecht, niet
van de Roomschen in die stad, ook niet van de Roomschen alleen,
maar van al de steden en landen, die ten tijde van FILIPS II het
aartsbisdom uitmaakten, terwijl Noord-Brabant en Limburg daar nog
zijn bijgevoegd.
Hij is de man, door wien de Paus het nu vroeger
zoo fiere Nederland regeert" 4).
Wie zal echter zulke taal De Fakkel euvel duiden, wanneer zelfs
De Nederlander durfde beweren, dat Rome met het plan omging,
»om in Nederland bij vernieuwing zijn heerschappij te vestigen"...
;)om Nederland onder Rome terug te brengen" ... »om het Jesuïtisme

') Christus als Koning van Sion enz. Utrecht, 1853, bl. 5.
2) Dat niemand uw kroon neme.' Amsterdam (1 April 1858) bl. 11.
3) Waakt en werkt. Opwekkingsrede, Franeker, 1853, blz. 17.
4
De Fakkel, 1853, no. 14.
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bij ver nieuwing in Nederland te doen triumfeeren" '), en zelfs om
Nederland te maken tot »een territoir, een Pauselijk wingewest, aan
het gestoelte van PETRUS geheel onderworpen'2).
»Ja, wereldbeheersching, dat is uw doel durft een ander den Paus
zelf toe te roepen. En gelijk alle wereldbeheerschers, zoo handelt ook
gij, o Paus! Gij toont u dus een waardig navolger van zoo vele Pausen,
die met een GRKGORIUS VII hun wettige vorsten den voet op den
nek hebben gezet" 3). En alsof Rome reeds binnen kort den voet zou
opheffen, om Nederland er onder te brengen, riep men met de woorden
van den dichter SIMONS wanhopig uit:
«Vergeet uw afkomst, o Bataven!
En staat den grond der vadren af;
Daar liggen zij met eer begraven,
Wier fierheid u dat erfdeel gaf" 4).

Voortdurend hoorde men jammeren, dat de gewetensvrijheid der
vaderen zooveel strijds had gekost, en dit alles tevergeefs:
»Zoo hebben de vad'ren vergeefs dan gestreden,
Voor waarheid en vrijheid, het dierbaarste goed ;
Vergeefs dan verguizing en smaadheid geleden;
Vergeefs dan den bodem doorweekt met hun bloed1'!5)

Alsof aanvankelijk, toen het de vrijheid alleen gold en de katho
lieken nog niet door hun eigen landgenooten verdrukt werden, alsof
toen katholieken en protestanten niet samen voor hun haardsteden
en hun vrijheid streden! alsof door het herstel der hierarchie de ge
wetensvrijheid werd vernietigd. Jammerlijke verblindheid, dat men
niet zag, hoe juist de belemmering der hierarchie op grove wijze de
gewetensvrijheid schond!
En daarom klaagde en jammerde men altijd voort, dat tevergeefs
«tachtig jaren gestreden en het edelste bloed vergoten werd" ü). En
is nu die bisschoppelijke hierarchie eenmaal hier gevestigd, dan zijn
') No. 853, 7 April 1853.
No. 860, 1853.
3) Een Hollandsche brief aan den Paus tan Rome. Tiel, 1853, bl. 11.
4) De bisschoppelijke hierarchie beschouwd in het licht der yeschiedenis enzArnhem, bl. 35.
5) Aan het Protes'antsche volk in Nederland. April 1853.
6) Dat niemand uwe kroon neme. Eene roepstem enz. Amsterdam J853,
bl. 5.
2)
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wij even ver als in 1559. Spreekt dan niet meer, Broeders! van dien
roemruchtigen strijd, waarop heel de wereld bewonderend staarde.
Spreekt dan niet meer van het bloed, dat gestroomd, van de brand
stapels, die gerookt, van de geloofshelden, die geleden hebben, Het
zou alles ons eigen oordeel verzwaren. Dan was alles te vergeefs" j).
Men ziet terstond, dat deze gevolgtrekking valsch is. De predikant
bewijst volstrekt niets meer, »dan dat men gaarne godsdienstvrijheid,
voor zich alleen" begeerde 2).
Niet geringer moeite werd besteed, om opzettelijk tegen beter
weten in het eigenbelang der onwetende gemeente gaande te maken.
»Wie Rome en de geschiedenis kent, zoo schreef De Fakkel, die
voorziet met één blik des oogs de gevolgen. Utrecht, voor uw akademie, hervormde kerk, voor uwe godgeleerde faculteiten, volk van
Nederland, voor de christelijke opleiding uwer jeugd in de scholen,—
voor alles wat uw kracht, wat uw eer en uw geluk uitmaakte, is nu,
o mijn vaderland, de laatste ure geslagen" 3). Het zou, was de zaak
niet zoo ernstig en de toeleg van dat bittere orgaan niet zoo boos,
hoogst vermakelijk klinken. Kort daarop zong het blad een ander
stroof van hetzelfde ophitsend lied: »Weet ge wat Rome van u wil?"
zoo klonk de vraag; en het antwoord was: »Dat gij aan hare bis
schoppen alle vaste goederen teruggeeft, die zij vroeger in Nederland
hebben bezeten. Men heeft reeds voor geruimen tijd rondgeloopen
met adressen, waarin dit als een recht van 's lands hooge regeering
werd geëischt. Ook die eisch zal hun worden ingewilligd door hen,
die niets liever willen dan rust" 4). Hoe onwaar dit laatste was, blijkt
hieruit, dat de regeering voortdurend, in 1824, 1827 en 1841, ge
weigerd heeft, de bisschoppen in vaste goederen te doteeren.
Wat deerde hen dit echter ? Genoeg, dat het woord indruk
maakte. Een ander klaagde tevens THORBECKE aan: «Hij heet de man
van bezuiniging, en de natie zou nu tonnen schats voor het onder
houd der bisschoppen moeten opbrengen" fl). Moeilijk is het aan te
') T. a. p. bl. 8.
De Aprilbeweging. Een historische studie. (Ook geplaatst in De Gids
1854) bl. 29.
3) De Fakkel, 1 April 1853, 110. 13.
4) De Fakkel, 15 April 1853, no. 15.
5) Dat niemand uw kroon neme, bl. 9.
2)
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nemen, dat een schrijver als deze, wiens vlugschrift vijt drukken
beleefde, te
die

goeder

allerminst

uit

trouw overdreef!
onwetendheid

Professor G. W. VREKDE,

zondigde,

vroeg

reeds

den

27. Maart op schamperen toon: »Kan het onder een ministerie,
uitvloeisel van de theorie redding door bezuiniging, zoo geheel onver
schillig zijn te hooren, op welken voet, naar welke voorwaarden
en

behoedmiddelen eene zoo kostbare inrichting zoude tot stand

komen ?" ') Zoo hamert de hoogleeraar op hetzelfde aambeeld voort:
«Moeten wij uitgaan van de veronderstelling, zegt hij, dat een bewind,
hetwelk, ter bevrediging der bezuinigingswoede, voor slooping en af
braak van hooge scholen en andere instellingen van wetenschap, van
gerechtshoven en rechtbanken niet zoude terugdeinzen, van dat oogenblik af omging met de gedachte, om 's lands kas buiten noodzaak te
bezwaren met eene zoo weelderige inrichting van het episcopaat, als
die, welke ons is aangekondigd ? — Geen weldenkend Nederlander
kan met krenking der constitutioneele beginselen van gelijkheid voor
de wet, aan alle kerkgenootschappen gewaarborgd, aan zijne mede
burgers, die een verschillenden godsdienst belijden, onbillijk misgunnen,
wat hun zonder onrecht niet zoude mogen worden onthouden. Maar
aan de regeering zal het liggen, zoo zij voor vijf bisschoppen met al
den aankleve van dien 's lands penningen durft eischen, het bewijs
te leveren, dat sinds 1849 drie zoodanige kerkvoogden onontbeerlijk
zijn geworden" 2).
Zag deze bekende jurist het ongegronde en hatelijke zijner aan
tijgingen niet in ? Noch «tonnen schats", noch »'s lands penningen"
werden ten gunste der bisschoppen verkwist. Dit te voorkomen was
vermoedelijk ook niet het doel van het woord des hoogleeraars. Wat
daarvan zij, met kennelijk genoegen bauwde De Fakkel het na: »De
Paus noemt Holland een bloeiend koninkrijk. Dat was ook Spanje in
de dagen van KAREL en FILIPS
bij voorkeur tot haar prooi"

3).

Bloeiende koninkrijken kiest Rome
Een ongenoemde, die allocutie toe

lichtend gaat nog verder en profeteert, dat de Paus Nederland zal

') Utrechtsche Prov. en Stads-Conrant, 27 Maart 1853.
2)

T. a. p. 31 Maart 1853.

3)

De Fakkel, 1 April 1553. No. 13.
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maken tot »de goudmijn voor de hierarchie, het Californië voor de
driedubbele kroon" ').
Om den harstocht der protestanten en wellicht zelfs der roomschen
door leugens te prikkelen, voerde men ook katholieken sprekend op:
»Gij weet niet, zegt GIJSBERT, wat zulk een bisschop al noodig
heeft voor zijn kleeding alleen. Daar is b.v. het Pallium, een klein
wollen manteltje, dat hem door den Paus wordt gezonden en door
den bisschop om den hals moet gedragen worden, 't Is slechts weinige
duimen breed. Dat kost niet minder dan f. iOOOO, zegge twintigduizend
gulden Ned., dat is voor de vijf te zamen f. 100U00, 't geen door de
diocesen moet betaald worden.
Nu ja, als ze dat eenmaal hebben, dan kan het ook wel
door tien bisschoppen achtereen gedragen worden.
JACOB.

GIJSBERT. Wat zegt ge ? Neen man, dat gaat niet. Als de bisschop

sterft, neemt hij het mede in zijn graf — de nieuwe bisschop moet
een ander hebben en de geloovigen kunnen opnieuw betalen.
JACOB.

Dat is wel erg.

Maar GIJSBERT, is het wel waar? Me

dunkt een wollen manteltje voor een bisschop en dat dan 2001)0
guldens zou kosten — 't is vast een verzinseltje van de protestanten.
GIJSBERT.

Neen JACOB, de leverantie van die manteltjes maukt

een voornamen steun van 's Pausen schatkist uit. Die wol, zegt men,
van gewiede of heilige schapen te zijn, die op het St. Pietersplein
te Rome geweid worden, en die, meen ik, nog afstammelingen moeten
wezen van die van Bethlehems kudde"2;.
Gelukkig dat zulk een gesprek verliest aan ophitsende scherpte,
wat het wint aan ongepaste spotternij.
Intusschen steeg de toon der oproerpredikers altijd hooger. Voor
bisschoppen zou en moest Nederland bewaard blijven; TIIORBECKE
moest nu eenmaal vallen.

Daarom ontzag men zich niet zelfs den

koning door bedreigingen schrik aan te jagen. Vrij driest klonk reeds
een Nieuw Geuzenlied:

i) De Pauselijke allocutie van den 7. Maart 1853 kortelijk toegelicht en allen
Protestanten in Nederland aangeboden, 's Gravenhage 1853, bi. 4.
-) Gesprek tiwchvn twee Roomsch-Katholieken over den aartsbisschop en
de bisschoppen, die de Paus van R-mie in Nederland wil vestigen, 's Gravenhaee
1853, bl. 7.
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„O WILLEM DHIE, O geuzenkoning!
Gedenk uw afkomst en uw plaats,
Ontwaak, en toon U in uw woning —
Trots die schreeuwers — weer de baas:
't Woedend Torgebrom —
Maal daar niet om!" ')

Wanneer WILLEM III de bisschoppen toeliet, zoo zeide men, dan
zou hij een jammerlijk constrast maken met WILLEM III van de 17de
eeuw. »0f zou een vorst van Nederland zoo diep gezonken zijn, dat
hij verrader van zijn land en eigen troon zou zijn?"
„ORANJE blijve ons deel....

zoo klonk een revolutionair lied
Maar als de hoop tot niet versmelt
En Rome's heerschappij
Op onzen bodem wordt hersteld,
Dan — ja, dat zweren wij
Dan is ons recht ons eigen recht" -).

Veel erger maakte het echter De Falckel, die vlakweg den Koning
met het schavot bedreigde: ®Het huis van ORANJE zinkt in een, als
het zich nu niet krachtdadig Iaat zien. 't Verzaakt zijn afkomst en
zijn opkomst beide, als het nu Rome niet in het aangezicht slaat,
't Zal met het huis van ORANJE gaan als met het huis van de STUARTS,
als met het huis van de BOURBONS, wanneer het zoo voortgaande,
op bevel van TEIORBECKE Neerlands doodvonnis onderteekent". En om
te toonen dat het waarlijk ernstig is gemeend, beroept De Fakkel
zich op het protestantsche volk : »'t Wordt tijd, dat een andere MARNIX
VAN ST. ALDEGONDE opstaat, zoo wordt vervolgd, 't Wordt tijd, dat

de wijze redeneering vervangen worde door de volksstem, 't Wordt
tijd, dat De Nederlander c.s. zwijge en de volksstem zich krachtig
late hooren. 't Wordt tijd, neen, het is tijd, dat de BARAKS zich wen
den tot de DEBORA'S, al is het ook, dat zij smaad- en scheldwoorden
uit haren mond moeten hooren. Meent gij, dat het volksgezang, dat
de stem is van het volk, van het protestantsche volk in Nederland,

2)

Nieuw Geuzenlied, gedrukt aan het bureau De Fakkel, te Tiel.
Bijbei en Oranje. Utrecht 1853.
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niets vermag? Dat die stem zich late hooren door draaiorgels als
anderszins ondersteund. Toont nu dat gij er zijt, gij edelen in Israël" i).
Is het niet alsof men de stem der revolutie hoorde ? Wordt men
in die meening niet versterkt, wanneer het De Fakkel ter onbewaakter
ure opmerkelijk noemt, »dat men Noord-Brabant, waar toch alles
Roomsch is, als 't ware heeft ontbloot en de vesting-artillerie van daar
juist naar Leiden en Utrecht heeft gezonden. Leiden ligt in de nabij
heid van Haarlem, waar een bisschopzetel moet worden opgericht,
en Utrecht, waar de aartsbisschop zijn zetel moet opslaan!.... Er
is nog meer dat hoogst opmerkelijk is, zoo wordt vervolgd. Bij de
laatste militaire promotie hebben (het zijn de eigen woorden van het
roomsche Kamerlid VAN NISPEN) de Roomsche officieren geen stof tot
klagen gehad. En dan nog dat kamp van Zeist! Wee het land, wiens
minister van oorlog zich tot alles laat gebruiken" 2).
Het meest van al moest TIIORBECKE , tegen wien biina de gansche
beweging gericht was, het ontgelden.
«verraderlijk".

Men noemde zijn handelwijze

Een aanklacht tegen het ministerie wilde men.

»In

andere landen, schreef OPZOOMER, had het ter nauwernood een aan
klacht, hetzij vanwege den Koning, hetzij vanwege de Tweede Kamer
kunnen ontgaan" 3).
»Onze gezagvoerders, aldus een briefschrijver aan den Paus, hebben
niets geweten van die ruime concessiën, waarop gij u verhoovaardigt.
Zij slaan dus daarom een oog op dien man in hun midden, die als
de oude dondergod Thor het vaderland beroert, de protestantsche
kerk wil doen wankelen, den vorstentroon omver wil rukken, en met
zijn bek U aangrijnst als een vriend, omdat hij door U zijn heerschzucht denkt te bevorderen" 4).
Reeds vóór het herstel der hierarchie waarschuwt J. VAN LENNEP
THORBECKE openlijk, »om zich voor de dwaling van DE WIT te hoe

den". Thans dreigt men hem met den dood: »'t Is in ons oog, zoo
klinkt het, een miskenning, die niet te verdragen is, wanneer niet
') De Fakkel, 1 April 1853.
2) De Fakkel, no. 13, 1 April 1853.
3) Hut
recht en de plicht der regeering tegenover Rome, door den schrijver
van Ernst »n Falk, Utrecht, 1853, bl. 5—6.
4) Zij zullen het niet hebben, Het vrije Nederland.
Een Hollandsche brief
aan den Paus van Rome. Tiel 1853, bl. 4.
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alleen de Paus, maar ook het ministerie van den bij ons heerschenden geest geen notitie gelieft te nemen,

't Is een doodelijke haat

tegen het Pausdom, die in het hart van alle protestanten van Neder
land blijft leven. Dat hadden zij moeten weten, die zich aanstelden,
alsof zij alles en dat voor altijd in handen hadden.
OUDENBARNEVELT

Waarom is

gevallen en waarom zijn de gebroeders DE WIT

door het volk vermoord? Er zijn schrikkelijke tooneelen te wachten,
bijaldien de Koning geen gebruik maakt van de macht hem bij art.
73 van de grondwet verleend, ') bijaldien de Koning geen besluit
neemt overeenkomstig het verzoek der duizenden adressanten." 2)
Om zulke uitvallen, die een meer revolutionaire en staatkundige
strekking hadden, te steunen, nam men telkens weer den godsdienstigen hartstocht te hulp; gemakkelijk was het, door hevige aanvallen
op Rome, den godsdiensthaat te prikkelen.
De leer der Kerk schold dominé BARGER j) als »leeringen des
duivels," en »leeringen der hel." 4) »De geest die van Home uitgaat,
zegt hij verder, en de geest, die van JEZUS uitgaat, zijn lijnrecht tegen
elkander aangekant."5) En wederom: »De Paus is de antichrist." En
om dit hartstochtelijk woeden op den kansel te rechtvaardigen, diende
de leuze: »Geen strijd tegen de dwaling dan uit liefde tot de waarheid." °)
JEZUS CHRISTUS heeft,

volgens hen, met de Roomschen en hun

Kerk niets te maken. Zijn »geest zal met ons tegen Rome's hierarchie
getuigen" riep dominé BLAAUW te Leiden zijn hoorders toe. 7) Der
halve konden de roomschen geen christenen zijn. »Wie in de RoomschKatholieken, als zoodanig, zijn medechristenen zien, zegt De Fakkel,
die moeten öf zelf in 't geheim Roomsch zijn, of Rome's godsdienst
niet kennen, of zelf van het christendom weinig meer dan den naam
bezitten" 8;.
Meen

niet,

dat

alleen de anti-papisten van De Fakkel den

') Dat de KoDing de ministers kan ontslaan.
2)

Bedenkt wat qij doet: of het verzet teqen het herstel vnn Rome's hierarchie
enz. Tiel 1854 bl. 12.
3j Eene leerrede door G. Barger, pred. te Delfshaven, Rotterdam 1858.
4) Bl. 10.
5) Bl. 14.
°) Bl. 20.
") Leerrede naar aanleiding van Deut. YI1} 56.
H) De Fakkel, 1853, no. 2.

Roomsch-katholieken geest

als anti-christelijk vervloekten, zelfs De

Nederlander, het hoofdorgaan der anti-revolutionairen drukt zich
uit in denzelfden zin : »Het Romanisme in zijn kracht is de georga
niseerde afval van het christendom"1). En verder: »De Roomsche
kerk, als georganiseerd lichaam, is de vei klaarde vijandin van den
waarachtigen God

2).

«Hetzelfde bloed, zoo beleed een ander, stroomt

nog in onze aderen, dat in de aderen onzer vaderen stroomde, toen
zij uitriepen: Lieuer Turksch dan Paapsch" 11 j.
Deze kreet der Fakkelmannen was de leuze van bijna allen. Zij tierden
tegen den gemeenen vijand, wiens organisatie de grondwet op Nederlandschen bodem niet mocht dulden. En daarom beroemde men zich
op het r^cht, »om Rome's baiilspriesters en baaisprofeten... van
onzen bodem te keeren" 4).
Het was te voorzien, dat men het, bij zulke opgewondenheid, bij
woorden niet zou laten. »Algemeen heerscht alhier, zoo schreef men
uit I trecht, een verbazende spanning. Alle R. K. winkels zijn eens
klaps verlaten. Een groot aantal R. K. arbeiders zijn plotseling afge
dankt. Men wil Utrecht niet tot een metropolitaan- of sulfragaan-stad
verheven, d.i. verlaagd zien. leder spreekt er van. Alle weidenkenden
zijn verontwaardigd. Onder de min gegoede volksklasse heerscht een
onrustbarende gisting, en zoo de maatregel doorgedreven wordt, dan
gaan wij met rassche en wisse schreden den door velen reeds lang
voorspelden religie-oorlog te gemoet" 6).
Menige onaangename bejegening hebben de katholieken dier dagen
verduurd en zwaar nadeel in hun winkelnering en bedrijf ondergaan.
Dwang en geweld werden aangewend, om protestanten uit katholieke
winkels te weren. Enkelen vreesden zelfs voor hun leven en brachten
vrouw en kinderen in veiligheid.

»Te 's Gravenhage, aldus graaf

DUCHASTEL den 10. April aan Dr. CRAMER, zijn in den nacht van

Donderdag op \ rijdag alle huizen in alle straten geteekend: de eene
met een O, de andere met een I, nog andere met een -j-. Van school
') Het Roomsch-Katholicisme, overgedrukt uit de Nederlander. Utrecht, 1853,
Tweede druk, bi. 6.
2) T. a. p. bl. 7.
3) Bedenkt u-at gij doet enz. Tiel, 1853, bl. 12.
4) T. a. p. bl. 23.
5) De Waakzaamheid. Prot. courant. 6 April 1853.
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brachten de kinderen mee, dat die teekens moesten dienen, om de
protestanten van de katholieken te onderscheiden. Mijn huis is met
een rood kruis gemerkt. Toen ik het had laten uitvegen, kwam den
volgenden nacht een nieuw in de plaats. Mijn vrouw en mijn schoon
moeder zijn met schrik geslagen en blijven er op aandringen, om een tijd
in Noord-Brabant te gaan vertoeven. Wij vertrekken morgen vroeg." ')
Priesters en kloosterzusters werden op straat beleedigd. ALBER
DINGK THIJM, »de Ultramontaansche klant begroet met slijk en steenen,"

vond zich genoodzaakt, zijn familie buiten gevaar te brengen. Een
vreedzame ingezetene van Rotterdam ontmoette op een wandeling
twee ruiters, rijkelijk

met oranjelint versierd. Nadat hij goedwillig

aan hun eisch, Leve de Koning! te roepen voldaan had, eischten zij
ook de verwensching: weg met de papen! Men zegt, dat de katholiek
laf genoeg was, aan dien dwang toe te geven, en hierdoor alleen aan
gewelddadigheden ontkwam. 2)
Deze vijandige houding tegenover de katholieken werd in de hand
gewerkt door geschriften, die uitdrukkelijk de uitsluiting der roomschen
verdedigden. Een »Protestantsche Christin" vorderde in een toespraak
wel niet, dat men zich schriftelijk verbond »tot het afschaffen van
Roomsche dienstboden, of tot het koopen in winkels öf tot het nemen
van goederen alléén van" niet-roomscben, maar eischte toch, dat
men het feitelijk zou doen 3). De Fakkel predikte volslagen afscheiding:
«Scheidt u van de roomschen af en laat hen aan hun lot over", riep
zij uit').

«Plicht is het geworden, dure christen- en burgerplicht,

zoo predikte een ander, dat gij voortaan Rome's ongelukkige verblinde
slaven die overmilde begunstiging onthoudt" 5). Zelfs een schijnbaar
bezadigde sprak van «geen Roomsch-Katholieken begunstigen,... geen
Roomsch-Katholieke dienstboden in hunne huishouding gebruiken" 6).
'I rapieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 10 April.
J. A. de Bruyne. De geschied, van Nederland in onzen tijd. Schiedam I,
(1891) bl. 348.
3) Toespraak eener Prot. Chris'in aan hare landgenoolen enz. 's Gravenhage
1853, bl. 4. 6.
4) Pe Fakkel, 1853, No. 4.
5) C. Simons, De samenleving der gelukzaligen in den hemel enz. Dordrecht
1853, bl. 27.
6) De Prot. Keyk onder Willem III in 1685 en onder Willem 111 in 1853.
Amsterdam, 1853, bl. 14—15.
2)
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Welk een toestand er aldus voor de Roomschen geboren werd,
leert een vlugschrift, dat ons een gesprek schildert, in een kring
van dames en heeren gehouden:

»Verleden week, zoo zei de een,

had ik een hevig dispuut met zoo'n menschenvriend over 't koopen
bij Roomschen. Ik vermaande hem, dat na te laten, omdat de Protes
tanten alleen recht hebben op onze bescherming, omdat wij die er
moeten ophelpen... De Roomschen moeten 't voelen, dat wij de baas
zijn, als 't er op aan k o m t . . .
»U hebt wel gelijk, viel de vrouw des huizes in... Zoo weet ik,
dat vele Roomsche winkels bitter klagen in de laatste dagen, en vele
dames van mijne kennis hebben aan onze vermaning gehoor gegeven
en zijn van leveranciers veranderd. Daar hebt ge Mevrouw VAN DER ZAAN
en mijne nicht VAN DER HOOG, en vele andere. Mevrouw SEPHAR heeft
zelfs eene Roomsche meid weggezonden, ofschoon ze haar al twaalf
jaar gehad had en 't Mevrouw wel wat aan haar hart ging; maar ze
begreep terecht, dat dwaze gevoeligheid hier niet te pas kwam.
»Braaf, Mevrouw, en juist gezien. Deden allen zoo, die papenboel
zou gauw over de grenzen zijn. Zij zijn hier immers niet op hun
plaats in 't vrije protestantsche Nederland. De grond moet hun, dunkt
mij, onder de voeten branden.
Maar »die strijd is edel, liet men er terstond op volgen, want ze
is voor 't Godsrijk" ').
Bedroog men zich hieromtrent niet? Is die strijd werkelijk «voor
't Godsrijk" gestreden? Met andere woorden, was de zoo geroemde
Aprilbeweging een strijd up Evangelischen grondslag? Die «koortsachtige vrees" voor de bisschoppen? Die strijd voor het evangelie
met »vleeschelijke wapenen'? Die «ongeloofelijke kleinmoedigheid"?
Die «onbillijke onderdrukking" van den katholieken godsdienst? Die
«opwekkingen tot afkeer en haat"? Dat «woelen van blinden hart
stocht"? Overweeg dit alles en «ge zult leeren inzien, dat het karakter
dier beweging" niet den stempel des evangelies droeg, maar een strijd
uit haat tegen Rome is geweest, een strijd uit onkunde en vooroor
deel, een strijd uit blinden hartstocht.
Dit laatste is waar van bijna allen, die door drijvers tot den strijd
1) De groote kwestie van den dag. Wat deze en gene al zoo dacht, sprak en
deed enz. Utrecht, 1853, bl 5—6.
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werden gedreven. Zóó streden verreweg de meesten van de tweemaalhonderdduizend,, die hun naam of een kruisje plaatsten onder de tallooze adressen, voor den Koning bestemd.
En welke geest bezielde de drijvers? Zij trokken op «niet zoozeer
voor de belangen van het protestantisme", als wel uit haat tegen
de regeering en met name uit »haat tegen THORBECKE".

Afdoende

blijkt dit uit hetgeen reeds gezegd is en wordt bevestigd door de
beantwoording eener andere vraag: Is de Aprilbeweging in het
gansche koninkrijk spontaan geweest? ')

Het antwoord luidt hier

beslist ontkennend. Niet gelijktijdig is de beweging in de verschil
lende steden des lands ontstaan. Van één punt ging ze uit. Utrecht
gaf het sein.
dacht."

»Voor dien tijd is elders aan geen petitionneeren ge

Daarbij de beweging ontstond door «gemeen overleg van

politieken en kerkelijken".

Uitdrukkelijk staat dit vermeld in de

circulaire, die het Utrechtsche adres naar de verschillende gemeenten
vergezelde 2).
Vervolgens »de beweging is afgedaald van de aanzienlijken tot de
geringeren". Het volk dacht aan geen petitionneeren «voordat het van
alle predikstoelen uitdrukkelijk daartoe is vermaand" 3).
Ten slotte, de beweging is voortgeplant - door de predikanten.
Zoowel dezen echter als de eerste aanleggers der beweging werden
voortgedreven door een dubbelen haat tegen twee doodvijanden: De
Roomsche Kerk en THORBECKE.
De billijkheid vordert evenwel, de verdraagzaamheid van sommige
protestanten met lof te vermelden.

Het gedrag dezer edele mannen

is tevens een nieuwe bevestiging onzer stelling, dat de beweging noch
«evangelisch" noch «spontaan" is geweest.
Mr. H. J. VAN BUREN van Rotterdam vermaant zijn geloofsgenooten, om «als zonen van hetzelfde huis, als broeders'' met de
roomschen te leven. »Laat ons ook veeleer, zegt hij, bij eikanderen
het goede zoeken, als zaad van verdeeldheid strooien" 4).
i) Vgl. voor het bovenstaande D. Koorders, De Aprilbeweging. Een hist.
studie. Kampen, 1854, bl. 38, v. Ook geplaatst in De Gids van 1854.
*) Maandelijksche Kronijk, I, bl. 638.
3) De Aprilbeweging enz. bl. 22.
4) De zaak van Pins IX voor hel algemeen verduidelijkt. Rotterdam 1853
)
bl. 23 en bl. 7.
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Het is de wensch van dominé L. S. P. METJBOOM te Groningen,
dat de protestant kracht ontwikkelt. »En welke dan? Die der opge
wondenheid, der bitterheid, des haats ? Waarlijk niet. Opgewondenheid
is een zeepbel, die uiteenspat en niets blijvends achterlaat. Bitterheid
en haat zijn onchristelijk en door de grondwet van het godsrijk
verboden.

Er is maar één kracht, die Evangelische Christenen ten

dienste staat, en die al wat uit de wereld is overwinnen kan en
zal — dat is de kracht der christelijke liefde, die, even als God, wil
dat allen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen, en die
daarom met f/een ander tuapen dan met het wapen der waarheid strijdt"1).
Niet zonder reden onderschrapte de edele MEIJBOOM de woorden
«christelijke liefde" en «waarheid", waaraan men zich zoo jammerlijk
vergreep. Dat men de liefde kwetste, was ook de grief van den voortreffelijken KOETSVELD.

»Gij wilt uw ijver toonen, zegt hij, door te

haten, en dat niet een dwaling, een beginsel, neen! menschen wilt
gij haten, medeburgers, die met u denzelfden God aanbidden en op
denzellden Zaligmaker hopen. — Is het protestantisme zoo zwak, zoo
voegt hij er als een andere GAMAUEL bij, dat het nevens Rome niet
bestaan kan, dan verdient het te vergaan; en zou toch, naar de
eeuwige wetten der natuur, eenmaal van zelf bezwijken." Is het licht,
dat het verspreidt zoo gering, »dat het door den glans van eenen
bisschops-stoel wordt overschaduwd, dan zou het toch, ook buitendien,
in den loop der tijden worden uitgedoofd''2).
Ook GROEN VAN PRINSTERER toonde zich gematigd. «Wij begeeren
niet, zoo schreef hij in De Nederlander van 14 April 1853, dat er
steun wordt gezocht in iets, dat naar onrecht of onverdraagzaamheid
gelijkt. Laat, indien de Roomsche Kerk het begeert en de grondwet
deze uitlegging gedoogt, de toestand der Roomsche Kerk op een sinds
drie eeuwen in Nederland onbekenden voet worden gewijzigd en ver
nieuwd." Men hield GROEN dan ook voor »crypto-katholiek." Hij heeft,
zeide men, »een monsterverbond met de Jezuieten gesloten" en «ver
raad tegen vaderland en kerk gepleegd." Toen hij candidaat gesteld
werd voor Amsterdam, strooiden de predikanten uit, «dat de komst

') De Evangelische Propaganda volgens de grondwet des Christendoms. Open
brief enz. Amsterdam, 1853, bl. '24 — 25.
2) Het licht op den kandelaar. Een woord enz. Schoonhoven, 1853, bl. 23—'24.
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der bisschoppen te wijten" was aan GROEN en de afgescheidenen. ')
Zelfs weigerde GROEN een artikel van WORMSER, voor De Nederlander
bestemd, en gaf als reden op, dat hij zich «niet vereenigen kan met
de beschouwing van den Paus als vreemd souverein", die naar zijn
inzien «het geestelijk opperhoofd van een gedeelte der bevolking is".2)
Een eereplaats onder de gematigde protestanten dier dagen komt
toe aan de Algemeene synodale commissie der Nederlandsche her
vormde Kerk. Door huar werd in April een herderlijke brief onder

teekend, die op bezadigden toon de protestanten tot kalmte vermaant.
Het schrijven wijst op de «gelijkheid van alle godsdienstige gezindten
voor de wet." »Ten gevolge daarvan, zoo besluit de commissie hieruit,
behoort het buiten uwe en onze beoordeeling te blijven, of de opper
priesters in de Roomsehe Kerk al of niet den naam en het kleed van
bisschop zullen dragen."') Zij stipt met droefheid aan, dat men
zelf

de

smaden

protestantsche

Kerk

en

belijdenis

onteert:

want «dat

en lasteren, dat scheiden en scheuren en dat wroeten

als in eigen ingewanden, het heeft veel kwaads onder ons gesticht
en veel goeds heeft het verhinderd" 4). Streng laakt de commissie het
gedrag ten opzichte der Roomsehe medeburgers. Want »het godsrijk,
ook door menschenhanden uit te brengen, vereischt noch gedoogt uit
wendig geweld. Gij kent het woord van Christus: allen die het zwaard
nemen, zullen door het zwaard vergaan. Ziet het niet voorbij, dat
sommigen onheilig vuur op den altaar hebbeyi gebracht. De geschie

denis van ons vaderland verheft hare stem ter waarschuwing, dat
geen godsdienstige en kerkelijke geschillen tot partijleus noch tot masker
van staatkundige en eerzuchtige bedoelingen misbruikt mogen worden'5)

Licht is het begrijpelijk, dat dit gematigd woord niet in den smaak
viel. In sommige protestantsche bladen teekende men dan ook verzet
daartegen aan. De predikant KINDERMAN te Doetinchem gaf onder den
schuilnaam CHONIA zelfs een Open antwoord op den Herderlijken
') Ailviezen in de Ticeede Kamer. Utrecht 1857, II, bl. 296. briej van Da
Costa, 14 Mei 1053.
2) Brieven van Wormser, II, bl. 23, v. Over de verhouding van Groen tot
de katholieken van 1829 tot 1855, zie Mr. G. J. Grashuis, De leer van Groen
van Prinsterer, Baarn, 1903, bl. 242, v.
3)

Bl. 9.

4)

Bl. 14.
Bl. 14—15. Herderlijke Brief enz. 's-Gravenhage, 22 April 1853.

5)
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Bnef in het licht. Hij noemde het »bezadigen" der synodale com
missie onnoodig en zeide, dat zij den protestantschen ijver «minder
bezadigd dan wel bekoeld" had. Hij verlangt, dat de commissie de
hervormden »in warmte" voorga: want hij weet van geen excessen
dan »enkele onwaardige pamiletten" •).
Men ziet het, de hartstochtelijke vaart der opgeruiden kon zelfs
door de synodale commissie niet worden gestuit. Ook het ministerie
stond machteloos. Wel had BELGRADO met VAN ZUIJI.EN, den minister
van buitenlandsche zaken, in den morgen van den 14. April een lang
onderhoud. Wel waren beide overtuigd, dat men de opgezweepte
volksmenigte zoodra mogelijk moest trachten te bedaren, wel be
loofde Mgr. BELGRADO, dat de katholieken, indien ze niet al te zeer
werden getergd en mishandeld, rustig zouden blijven. Maar wat hielp
het, dat de minister in overleg met de regeering en de goedgezinde
partij der Kamer zich krachtig zoude toonen ? Alle kracht stond hier
machteloos 2).
De hartstochtelijke beweging toch, die onder de partijleus en het
masker van godsdienstigen ijver, een staatkundig doel beoogde, ging
als een orkaan over het land en sleepte allen mee in haar vaart.
Een stroom van adressen kwam aan in Den Haag. In ruim veertien
dagen tijds hadden veel meer dan 200,000 onderteekenaars zich tot
den Koning gewend, om keering van het dreigend gevaar der R. K.
Hierarchie. In Den Haag wekte zulk een aandrang angst en zorg.
»Het was een vragen, zegt KOORDERS (soms in meer — soms in
minder eerbiedigen vorm), dat weinig van eischen verschilde" 3).
Om duidelijk te antwoorden op de vraag, wat men dan eigenlijk
aangaande de bisschoppen van den Koning vroeg, is het noodig de
adressen in twee hoofdklassen te splitsen.
De eerste klasse verzocht van Zijne Majesteit, dat geen bisschop
officieel erkend noch de kerkelijke organisatie bekrachtigd zou
worden. Ofschoon dit soort adressen het recht der katholieken op
een bisschoppelijk bestuur niet ontkende, drukte het toch zulk een
afkeer van de officieele erkenning uit, dat men noodzakelijk aan
') Open Antwoord enz. Arnhem, bij G. W. van der Wiel.
2) Arch. bisd. Haarlem, Belgrado aan van Vree 14 April 1853,
3) Aprilbeweging, bl. 41.
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»een schromelijke begripsverwarring" denkt. Immers de weigering
der officieele erkenning »kan iets beteekenen in een land, waar
een staatskerk bestaat, en de bisschoppen of wie dan die Kerk
besturen, erkend worden in den eigenlijken godsdienstigen zin, als
opvolgers der apostelen of als dienaren van het waarachtig evangelie.
Maar in een land, waar alle godsdiensten vrij zijn, en er geene door
den staat voor 'de ware wordt verklaard, daar kan zoodanige erken
ning niet plaats hebben.

Wat men daar erkennen noemt, is slechts

erkennen van het feit, dat dezen of genen aan 't hoofd van een kerk
genootschap staan en overeenkomstig dat feit handelen".

Zou men

nu, met terzijdestelling der grondwet, dat door ieder erkend feit,
namelijk de aanwezigheid der bisschoppen ontkennen, en handelen
of dat feit niet bestond ? ')
Dit, alles werd door de gematigde adressanten niet begrepen. In
erkenning zagen zij goedkeuring.

Men koesterde of ten minste men

uitte de dwaze meening, dat de regeering «wettelijken bijstand" zou
verleenen tot «vervolging der ketters." Dat moest geweerd, ofschoon
geen enkel kerkgenootschap door de nieuwe regeling werd gekrenkt.
En terwijl de regeering volstrekt niet bevoegd was, om de invoering
ervan geheel of gedeeltelijk te beletten, kenden toch genoemde adres
santen, »in strijd met hun eigen beginsel aan de regeering die bevoegd
heid toe" 2).
Veel minder gematigd was de tweede klasse van adressen. Zij
eischte, dat de bisschoppen volstrekt werden geweerd, en kende den
Koning deze macht toe uit de grondwet. Want de gelijke bescher
ming aan alle kerkgenootschappen door de grondwet verleend, zou,
zoo beweerde men, door de invoering der bisschoppelijke bierarchie
uiterst moeielijlc, zoo niet onmogelijk worden gemaakt3). Tot staving
dezer stelling noemde men het nieuw bestuur der Roomsche Kerk
strijdig met de grondwet.
Het adres van Dordrecht trad niet in een opzettelijk betoog, maar
verklaarde niettemin vlakweg, »hoe het beginsel van gelijkstelling

') C. Broere, Een bezadigd woord aan mijne welgezinde Prot. Landgenooien.

's Gravenhage, 1853, bl. 67.
2) Aprilbeweging, bl. 44—45.
3)

II

Adres van Alkmaar.
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tusschen een onverzadelijk-heerschzuchtige en vervolgzieke ultramontaansche

priesterregeering en tusschen evangelische zuiver-Neder-

landsche kerkgenootschappen, toegepast en ten uitvoer gelegd, gelijk
dit thans begint te geschieden, — voor de protestantsche kerk op
treffende wijze overeenkomt met het ontbinden en wapenen van een
gevaarlijken roover, die geen middelen hoegenaamd zal ontzien," om
de protestanten te

«overweldigen".

Wijl men vreesde, dat deze

voorstelling «overdreven" zou schijnen, beriep men zich »op den
bekenden eed door de kerk van Rome aan hare bisschoppen voor
geschreven".
Vernederend, schadelijk en schandelijk noemde het Arnhemsche
adres de katholieke organisatie, «waaruit niets dan jammer en wee
voor het dierbaar vaderland" geboren werd.
De Koning mocht niet toestaan, zoo beweerde het adres der Chr.
afgescheidene gemeente te Groningen, dat «misschien de dierbare ge
boortegrond andermaal doorweekt worde met het bloed en de tranen
der aan waarheid en vrijheid gebondene inwoners". En wat wonder,
dat het land zulke gruwelijkheden wachten? Is dan niet, volgens een
adres uit de omstreken van Meppel, de kerkelijke hierarchie «geheel
in strijd met den geest van ons volk, nadeelig voor het koninklijk
gezag, gevaarlijk voor de rust en noodlottig voor de dierbaarste
belangen des vaderlands ?

Ook het adres der studenten te Gronin

gen roept den Koning toe. dat de organisatie der Roomsche Kerk
«gevaarlijk voor de rust des lands" is, omdat de bisschoppen die
naren zijn «van den vreemden vorst, die den ondergang van uw huis,
van ons vaderland beoogt".

Bij de asch zijner voorvaderen smeeken

derhalve de protestanten van Delft den Koning, dat hij het gevaar,
dat den «Protestantschen onderdanen", «den staat zelve" en zijn
«doorluchtig huis" bedreigt, moge afwenden.
Uit zucht naar zelfbehoud verzoekt een adres der Roomsch-katholieke oud-bisschoppelijke klerezij den Koning «een veto uit te spreken
tegen de invoering der door Rome vastgestelde nieuwe hierarchie in
Nederland, als zijnde uitsluitend gegrond op de willekeurige en eigen
machtige vernietiging van het oudste kerkgenootschap in Nederland".
Vreemder nog klinkt het adres der aanzienlijke Groningsche vrouwen:
De grondwet verleent vrijheid van geweten, zelfs vrijheid van gods
dienst, en nu zou Z. M. maatregelen gedoogen, »die immer zouden
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kunnen strekken, om bijgeloof en gewetensdwang weer op (den) ge
boortegrond te doen heerschen" ')?
Bij de taal dezer adressen zijn aanteekeningen volstrekt overbodig.
Hartstocht en vreeze hadden het woord en overschreeuwden het ge
zond verstand.
Met onrust werd het onweer der protestantsche driften door het
hof en de regeering gevolgd. Reeds bij het opkomen, den 31. Maart,
zond

THORBECKE zijn bekende circulaire aan de Commissarissen des

Konings. Ofschoon de minister beweerde, dat R ime «eerst met den
slag gewaarschuwd", een allocutie en breve »weinig voor dit land
berekend" openbaar gemaakt had, hield hij natuurlijk toch staande,
dat de organisatie hoegenaamd niet tegen de grondwet streed. De regee
ring zou de nieuwe bisschoppen «voorzichtigheid, eenvoud en uiterste
gematigdheid" aanbevelen.2) Had THORBECKE ten gevolge van dit schrij
ven van de commissarissen eeriige medewerking verwacht, dan vond
hij zich bedrogen. Alleen die van Drenthe gaf er gevolg aan en plaatste
in de Drentsche Gouvernementale Courant een eigenhandig onderteekend
artikel, waarin de stand van zaken verklaard en de burgerij gewaar
schuwd wordt tegen ijdele vreeze. »Wij zijn niet ontrouw aan onze
christelijke beginselen, zegt de commissaris, als wij de naastenliefde
in practijk brengen; en evenmin zijn wij den naam van Nederlander
onwaardig, als wij toonen het Nederlandsch eigen te bezitten, d. i.
verd raa gzaamheid."
Dat dit schrijven en de circulaire van THORBECKE eenigen invloed
oefenden, blijkt niet. Reeds den G April had een menigte adressen
den Koning te 'sGravenhage bereikt. Deze zond ze terstond aan het
ministerie, dat den Koning adviseerde, ze terzijde te leggen. Intusschen
groeide de storm voortdurend aan en stegen de golven altijd hooger.
Als om de ergernis nog te vergrooten, verschijnt nu in de meeste
Nederlandsche dagbladen een telegraphisch bericht aan The Times,
van 24 Maart, »dat de Pau<:, op het verzoek van het Nederlandsch
0 Al deze adressen vindt men bij Dr. L. G. Visser, Voorlezingen over de X
Geschied, der R. K. Kerk, Utrecht 1853, Bijlagen, bl. 2, vv. In De Morgen
ster, Weekblad ter bevordering van levend Christendom, 13, 20. '21 April 1853.
In Worsteli g van het prntestantismus tegen de herstelling der hierarchie enz.
Arnhem, 1853, bl. 20 vv. De andere op Vliegende blaadjes.
2) Handelingen, I, bl. 212—215.
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gouvernement, een aartsbisschop van Utrecht en vier suffragaan
bisschoppen heeft benoemd". Krachtig werd dit door de regeering in
de bladen van 11 April ontkend, de ware toestand der aangelegen
heid uiteengezet en ten slotte gezegd:
nHieruit volgt dan ook, dat de door den Paus aangekondigde nieuwe
regeling zonder medewerking der regeering is vastgesteld.
»De regeling komt hoofdzakelijk op het volgende neder. Voortaan
zullen er vijf, in de plaats van vier roomsch-katholieke kerkdistricten
bestaan, in dier voege, dat het tot hieraan door den Pauselijken
internuntius, als vice-superior der Hollandsche zending, uitgeoefend
kerkelijk beheer aan twee daartoe te benoemen Nederlandsche kerk
voogden, als aartsbisschop van Utrecht en bisschop van Haarlem, zal
worden opgedragen, terwijl de drie thans bestaande apostolische
vicariaten van 's Hertogenbosch, Breda en Limburg geen verandering
zullen ondergaan, dan dat de kerkvoogden den titel zullen voeren
van bisschop van 's Hertogenbosch, van Breda en van Roermond.
»Deze nieuwe inrichting brengt derhalve mede, dat de R. K. Kerk
hier te lande niet langer als land van missie onmiddellijk uit Rome
zal beheerd worden, maar een eigen zelfstandig bestuur, met Neder
landers aan het hoofd, zal erlangen.
»Uit deze opgave zal dan ook genoegzaam blijken, dat deze aan
gelegenheid van zuiver godsdienstig en aard, haar beslag kan krijgen
zonder eenig nadeel voor de andere in dit rijk bestaande kerk
genootschappen" *).
Ook deze verklaring bleef zonder uitwerking. De opgewondenheid
nam toe. De 's-Gravenhaagsche Nieuwsbode plaatste zelfs een bericht
»dat de indeeling der bisschoppelijke zetels enz. is vastgesteld in over
eenstemming met de consideratiën van Z. M. Regeering zelve'.
couranten namen dit over.

De

Om aan haar tweede ontkenning meer

gezag te geven, schreef de regeering in de Staats Courant van 12
April kort en bondig: »Ook in dit opzicht, is dat bericht onjuist. De
regeering is over die indeeling en benoeming niet geraadpleegd ge
worden.

Vermits zij reeds een geruimen tijd geleden aan het hof

van Home, in antwoord op de door dat hof gedane aanvrage, had
verklaard, dat de grondwet aan ieder kerkgenootschap de vrijheid
') Handelingen, I, bl. '212—214. De Tijd, 11 April.
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geeft zijne inwendige organisatie naar goedvinden te regelen, moest
zij aan die regeling, die een zuiver kerkelijke aangelegenheid is, vreemd
blijven, zooals; zij dan ook werkelijk vreemd daaraan gebleven is" ').
Even gering was de indruk eener gemoedelijke verklaring, die
denzelfden 12. April in De Tijd, verscheen.
Den volgenden dag kwam de Tweede Kamer bijeen . In menigte
stroomde het volk naar het Binnenhof, zoodat de anders schraal be
zette tribunes de belangstellenden niet konden bevatten 2).
VAN DOORN en GEVERS VAN ENDEGEEST vielen het meest in den

smaak van het opgewonden publiek.

De eerste, afgevaardigde van

Utrecht, stelde aan de regeering eenige vragen. Is de kerkelijke orga
nisatie werkelijk tot stand gekomen? En zoo ja, is dat geschied door
middel van een concordaat of door een eigenmachtige regeling van
het Romeinsche hof ? Moet dan die regeling niet »aan eene vooraf
gaande kennisneming worden onderworpen?" De minister van R. Keeredienst, STRENS, antwoordde hierop volgens de onderhandelingen,
gevoerd tusschen Mgr. BELGRADO en minister VAN SONSBEECK.
Ten gevolge hiervan ontspon zich een lange discussie, waarbij
alleen de afgevaardigde van Leiden, GEVERS VAN ENDEGEEST, zich
hartstochtelijk tegen de organisatie als zoodanig verhief, terwijl GROEN
VAN PRINSTERER,

VAN

DOORN en METMAN de wijze van invoering

laakten en VAN HALI. zijn oordeel voorloopig opschortte 3).
Den 18. April, toen de Kamerleden de overgelegde stukken hadden
ingezien, kwamen de meer bepaalde grieven aan de orde. Baron VAN
LIJNDEN beweerde, dat men de eer en de waardigheid des lands had

verwaarloosd »door met geen enkel woord te protesteeren tegen de
aanmatigende taal van het hof van Rome, in de pauselijke allocutie
en apostolische brieven gevoerd" 4). Men had kunnen antwoorden, dat
de mededeeling der stukken geschied was miet van het eene gouver
nement aan het andere, maar van hel kerkelijk en geestelijk hoofd
der Nederlandsche lioomsch-Katholieken aan de regeering van den
staat, waarin dat kerkgenootschap gevestigd was" 5). Toch vergenoegde
')
')
3)
4)
5)

Handelingen I, bl. 214.
Rengers, Parlementaire Geschiedenis, I, 87.
Handelingen, I, bl. 222 vv.
Handelingen, I, bl. 262.
Aprilbeweging, bl. 67.
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zich de minister van buitenlandsche zaken met te zeggen, dat alleen
de breve »het kenmerk eener officieele mededeeling'' droeg, ofschoon
de toezending beider stukken door kard. ANTONELLI aan onze regee
ring reeds den 12. Maart zoo officieel mogelijk had plaats gevonden <)•
Het antwoord werd echter aangenomen.
VAN

DOORN en GEVERS VAN ENDEGEEST deden voorkomen, alsof

zelfs de rechten der katholieken door Rome waren gekrenkt. Het is
vermakelijk! Hoe zijn die roornschen dan wel door Rome gekneveld,
dat hun bitterste vijanden verklaren »dat er aan de zijde der roomschkatholieken hier te lande rechten bestaan", die door den Paus zijn
voorbijgegaan, dat aan de roornschen het recht toekomt eener eigene
regeling hunner kerkelijke zaken 2)!
Een derde grief was, dat de regeering bepaaldelijk gezondigd had
tegen art. 165 der grondwet, dat aan alle kerkgenootschappen gelijke
bescherming verleent. »Moet dit niet in dien zin worden uitgelegd,
vroeg VAN LIJNDEN, dat er behoorlijke waarborg gegeven worde, dat
het eene kerkgenootschap zich niet ontwikkele op eene wijze, die
het andere aan banden legt"3)? VAN LIJNDEN vroeg dus, wat vele
adressen hadden verzocht: aanranding der katholieke Kerk, om aan
den haat der andere kerkgenootschappen te voldoen; terwijl de zin
van art. 165 eenvoudig deze is, »dat de regeering tusschenbeiden
treedt, wanneer het eene kerkgenootschap een feitelijken inbreuk
maakt op de rechten van het ander — niet eerder — en alsdan door
zijn bescherming de verbroken gelijkheid herstelt"4).
GROEN VAN PRINSTERER voerde tegen de vrijheid der roornsche
Kerk »het onophoudelijk toezicht over de hervormde kerk" aan. En
hierop moest de regeering bekennen, dat de elf beperkende voor
waarden, waaronder het reglement der Hervormde Kerk was goed
gekeurd »in een tusschentoestand" waren opgelegd, en het bewind
aan de hervormde kerk moest worden teruggegeven. Of GROEN deze
gulle bekentenis en stellige belofte had gezocht, valt zeer te bet wij-

') T. a. p. bi. 67.
Handelingen, I, bl. 251 vv.; bl. '280.
3) Handelingen, I, bl. 262.
4) Aprilbeweging, bl. 68—69.
2)
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felen. Alles toch bevestigde de volstrekt grondwettige gedragslijn der
regeering tegenover het roomsch-katholiek kerkgenootschap ').
Een laatste grief opperden VAN LIJNDEN en GKOEN met te beweren,
dat de regeering door leidelijk toezien den onmiskenbaren geest der
grondwet had verloochend 2).
Een antwoord hierop te geven viel de regeering niet moeilijk.
THORBECKE vroeg namelijk terstond, dat men in de grondwet een
beginsel zou aanwijzen, dat de regeering hai moeten volgen. Terecht
beriep hij zich ter zijner verdediging op art. 170 der grondwet,
waar gezegd wordt, dat de tusschenkomst der regeering niet vereischt
wordt bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften, behoudens ver
antwoordelijkheid volgens de wet. Met onweerstaanbare kracht betoogde
THORBECKE, dat het ook hier een kerkelijk voorschrift gold, namelijk de
inwendige regeling der kerk; dat daarbij geen enkele wet was over
treden, dat bijgevolg het lijdelijk toezien der regeering geen aanran
ding, maar veeleer eerbiediging der grondwet moest heeten.
Als een bijzondere merkwaardigheid in de geschiedenis der grond
wet verdient te worden aangestipt, dat dit beroep van THORBECKE op
art. 170 door niemand werd weersproken.
Zegevierend trad de regeering uit deze lange discussie te voorschijn.
Een motie van orde, zeer gunstig voor de regeering, werd door een
overgroote meerderheid aangenomen:
»De Kamer, zoo luidt het, kennis genomen hebbende van de gedane
mededeelingen betrelTende de onderhandeling over de regeling der
kerkelijke aangelegenheden van de Roomsch-Katholieken hier te lande,
en gehoord hebbende, dat daaromtrent krachtige vcrtoogen aan het
hof van Rome zijn of zullen worden gedaan, verklaart over te gaan
tot de orde van den dag" 3).
Hoe de katholieken aangaande deze motie gestemd waren, blijkt
niet alleen hieruit, dat alle roomsche Kamerleden tegen stemden, maar
ook, en nog duidelijker uit een schrijven van VAN VREE aan VAN
NISPEN, die den president een ontwerp ^an protest toezond en om
raad vroeg.

1)
2)

Handelingen, I. bl. 268—'269.
Handelingen, I, 262, 268.

3)

Handelingen, I, bl. 295.

:*60
»Het project-voorstel, zooals men het aan UHOOGED . heeft meege
deeld, aldus VAN VREE, laat niet zien, of de blaam over de wijze,
dien men wil uitspreken, op den Paus zal vallen of op het ministerie.
Zoo op den Paus, dan zal de 2'e Kamer, erkennende dat er niets ge
schied is, waarmede de grondwet of de wetten van het rijk geschon
den zijn. oordeelen over eene bloot kerkelijke zaak. Een blaam tegen
den Paus op kerkelijk standpunt, uitgesproken door een synode der
Nederlandsch hervormde kerk laat licht begrijpen; maar van de
tweede Kamer is het een absurditeit. Zoo de blaam rechtstreeks het
ministerie en indirect of middellijk den Paus betreft, is de vorm wel
verzacht, maar het wezen der zaak blijft even ongerijmd" 1).
Waren ook de katholieken aldus gezind, de meerderheid der Kamer
dacht zoo niet. Zij drukte het zegel harer goedkeuring op de gedrags
lijn der regeering, mits er krachtige vertoogen aan het hof van Rome
werden gedaan. Jammer, dat het ministerie na deze besliste overwinning
in de Kamer zijn einde nabij was. De val van het ministerie THORBECKE
waarmee tevens de heftigste phase der Aprilbeweging bedaarde, ver
dient onze bijzondere aandacht.
Rfeeds den 5. April meldden de dagbladen, 2) dat de Koning den
11. dier maand zijn gewoon bezoek zou brengen aan Amsterdam.
Nauwelijks werd de komst van Z. M. aldaar bekend, of men hoorde
er overal vertellen, dat die dag niet zonder een demonstratie zou
voorbijgaan. Welk karakter zou die dragen? Men wist het niet. Uit
alle gesprekken echter bleek, dat de verbittering tegen THORBECKE
die tegen de Roomschen wellicht nog overtrof.

Had hij dan niet

durven zeggen: «Wanneer Amsterdam de hartader van het land is,
dan klopt die hartader al zeer flauw"?
Ten zeerste beducht waren de voorname katholieken, dat de demon
stratie zoowel het ministerie zou gelden, als de kerkelijke hierarchie.
Reeds vermoedde men, dat duizenden protestanten zich op Den Dam
zouden vereenigen en losbarsten in den kreet: Oranje boven! Weg
met den Paus! Weg met THORBECKE! Naast den Koning zouden staan
de generaals FORSTNER VAN DAMBENOY en KLERCK, de eerste ver
tegenwoordiger der orthodoxe partij, de tweede van die der geheime
') Arch. van het bisdom Haarlem. Van Vree aan Van Nispen 17 April.
2) De Tijd van 5 April 1853.
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genootschappen. En zouden deze twee dan den Koning niet raden,
het ministerie te ontslaan, de Kamers te ontbinden, de grondwet af
te schaffen, kortom, Z. M. aansporen tot een volslagen coup d'étatf
Kon men zich aldus ontdoen van het ministerie THORBECKE, in de
vernietiging der kerkelijke hierarchie zou men niet slagen. Deze toch
was reeds een voldongen feit. Hiermee stelden de katholieken zich
gerust ').
Om

echter

de kerkelijke organisatie nog grooter vastheid te

geven en tevens het politiek gevaar af te wenden, berichtte Dr.
CRAMER de te Amsterdam loopende geruchten aan graaf DUCIIASTEL

te 's-Gravenhage. Ofschoon lijdend, spoedde deze zich terstond naar
Mgr. BELGRADO. Deze beloofde, vóór Maandag, den 11. April, aan alle
aartspriesters en andere kerkelijke autoriteiten te doen weten, dat
het gezag reeds in de handen der benoemde bisschoppen was over
gegaan. Van die zijde vertrouwde men derhalve veilig te zijn.
Wat echter te doen, om den gevreesden coup d'étut te voorkomen ?
Vooreerst bracht DUCHASTEL minister STRENS en het Kamerlid DOM
MER VAN POLDERSVELDT op de hoogte.

Dezen begaven zich naar

IHORBECKE, om hem in te lichten en aan te sporen, alle stappen van

den

minister

van oorlog, FORSTNER, nauwlettend gade te slaan.

Gaarne nam THORBECKE dit aan en zeide tevens, een tot kalmte
stemmende nota aan de dagbladen te willen zenden. Dit geschiedde
den 11. April 2).
Daarna bracht DUCHASTEL , op last der katholieke Amsterdamsche
leiders, een bezoek aan de gezanten van Frankrijk en Oostenrijk, en
spoorde hen aan, om audientie te vragen en den Koning onder het
oog te brengen, dat elke verandering door eenige revolutionnaire be
weging in den tegenwoordigen staat van zaken veroorzaakt, aan hun
souvereinen hoogst onaangenaam zou wezen; wijl daardoor de revolutionnairen van andere landen konden worden aangemoedigd, om de
sociale en politieke orde, die nauwelijks hersteld was, opnieuw te
storen 3).
Hebben genoemde gezanten hun invloed doen gelden ? Voldoende

1)

Papieren Cramer. Cramer aan Lurasco te Rome, begin April 1858.
Zie boven den inhoud op bl. 356. De Tijd, 11 April.
3) Papieren Cramer. Cramer aan Lurasco te Rome, 9 April.
2)
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blijkt het niet- Zeker echter scheen WILLEM III vóór zijn vertrek
naar Amsterdam volstrekt niet gezind aan eenige demonstratie toe
te geven. Volgens den minister van justitie dacht de Koning er zelfs
over, om in den avond van den 10. April onverwacht te Amsterdam
aan te komen en ongemerkt op Den Dam zijn intrek te nemen. Nog
hoorde men ten hove, dat Z. M. zich waardig en sterk zou toonen;
dat een demonstratie, wanneer de zaak wat hoog liep, aan de dominé's
en andere schreeuwers schadelijk zou zijn en Z. M. noodzaken, om
zich krachtig tegen hun verwaten eischen te verzetten. ')
Met juisten blik zag men aan het hof, dat de dominé's en andere
drijvers de hoofdoorzaak der spanning uitmaakten. Want ook te
Amsterdam bleek de beweging niet spontaan.
Zoolang de protestantsche pers niet in beweging kwam, bleef alles
rustig. Nauwelijks slaakte deze haar gewone alarmkreten, of de toe
stand veranderde zichtbaar. Hoe kon het anders ? Van begin April
zagen te Amsterdam alléén dagelijks van vijf tot tien nieuwe ge
schriften het licht; het een al opruiender dan het ander. Voeg daarbij
de opwekkende taal der predikanten, die »het goed en bloed der
vaderen', »de schimmen der vaderen", »den tachtigjarigen worstelstrijd
ter vestiging der godsdienstige en burgerlijke vrijheid" met alle heftig
heid in herinnering brachten en zoo de gemeente aanvuurden, om
aan het petitionneeren deel te nemen. Geen wonder, dat het meerendeel
der protestanten in een staat van onbeschrijfelijke gisting en opge
wondenheid geraakte, zóó zelfs dat men van hunne zijde voor daden
van geweld te vreezen hud 2).
Den !). April, toen de komst des Konings werd verbeid en de
onrust der gemoederen het toppunt bereikt had, oordeelde Mgr. BEL
GRADO het nuttig, in De Tijd de katholieken tot lijdzaamheid en

kalmte te laten vermanen.

»Daar het in deze dagen van spanning

zou kunnen gebeuren, zoo schreef hij aan de redactie, dat de katho
lieken in hun ijver gehoor gaven aan de uitdaging van het gemeen,
geloof ik, dat De Tijd goed zal doen, in zijn nummer van Maandag
(11 April) te wijzen op de schande, die door zoodanige gebeurtenis
over het gansche land zou neerkomen; te berichten, dat alle waar') T. a. p. Duchastel aan Cramer, 10 April.
Papieren Cramer. Dr. Cramer aan van Nispen, 17 April,

2)
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lijk verlichte en scherpziende mannen, zonder onderscheid van gods
dienst rekenen op de gematigdheid en volhardende kalmte der katho
lieken, die, zich verheugend in het voldongen feit der organisatie, hun
waardigheid nimmer zullen vergeten" ').
Aan dit hoog verzoek voldeed De Tijd den 12. April, omdat den
van THORBECKE moest worden geplaatst. Na aan de
protestanten eenige ophelderingen te hebben gegeven, richt de schrijver
zich tot de katholieke landgenooten. »Wij gevoelen de behoefte, zegt
hij, om hen meer dan ooit tot orde, rust en kalmte aan te manen.
Dat zij zich niet verbitteren laten, noch opwinden, zoo hun iets
grievends mocht worden gezegd of aangedaan. Bij het misverstand
dat er plaats heeft, moet veel worden verschoond en vergeven...
Meent niet, dat gij om uw recht te handhaven, hartstocht tegenover
hartstocht stellen moet. Verre van daar. Vooreerst uwe rechten zijn
niet in gevaar. Maar waren zij 't ook, wat het geval niet is, en, God
zij dank, in geen geval zijn kan, dan nog moet gij wel weten het
woord van den profeet: non in turbine Dominus, God is niet in de
beroering'* z).

11. de nota

De kalme houding der katholieken was niet de eenige oorzaak,
waarom de razende hartstocht der eerste helft van Apiil te Amster
dam spoediger tot bedaren kwam, dan men had verwacht. Vooreerst
liepen de leiders der agitatie al te hard van stapel. Zóózeer was de
overdrijving zichtbaar, dat een groot gedeelte des volks er niet meer
van hooren wilde. «Zwijg van de bisschoppen, zeide men, ik kan er
niet meer van hooren, ik ben er verzadigd van".
Een grooten invloed oefende de liberale pers. Menig aanzienlijk
protestant verklaarde na de gegeven ophelderingen ronduit, dat men
de zaak vroeger zoo niet had ingezien, en dat men anders de adressen
niet zou hebben onderteekend.
Niet minder droegen rechtschapen en verdraagzame protestanten
tot de kalmeering bij. IJverig gingen velen bij vrienden en bekenden
rond, om hen in te lichten aangaande den aard der bisschoppelijke
hierarchie; om hen te overtuigen van de kwade bedoeling der onrust
stokers, »die hen tot dupe zochten te maken". Aan de beurs, in koffie') T. a. p. Belgrado aan Cramer, 9 April.
2) De Tijd, 12 April.
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huizen, gezelschappen en familiën besteedden zij hun ijver, en onbe
rekenbaar was het nut door hen gesticht.
Zeer heilzaam werkte in dit opzicht ook de vreeze voor den
Franschen keizer. Is ons deze vreeze thans bijna onbegrijpelijk, onder
de protestanten was zij destijds algemeen. Ronduit beleed men zijn
angst, dat de katholieken weldra hun toevlucht zouden nemen tot
NAPOLEON, die het hun niet aan krachtige hulp zou laten ontbreken.

Ter toelichting een paar anecdoten:
Gaat gij niet teekenen? vraagt men aan een kalm protestantsch
burger.
Hartelijk dank, was zijn antwoord. Ik heb hier eenmaal een NAPO
LEON gekend.

Dat heugt mij nog.

Ik heb geen lust, om aan het

neefje van den eersten NAPOLEON aanleiding te geven tot een ver
nieuwde kennismaking met Nederland.
Juffrouw TRAUTWEIN , een roomsche kamenier en een braaf en
alleszins geloofwaardig mensch, was bezig het kapsel in orde te brengen
van een twintigjarig nufje.
Uw Paus is toch een brutaal mensch, zeide deze tot haar kamer
juffer. Is 't niet ongepermitteerd, zoo maar in een slag vijf bisschop
pen naar Holland te sturen ? Wij zouden het dan ook niet verdragen,
maar wij zijn bang voor den keizer van Frankrijk!
Uit den mond van kinderen en zotten hoort men de waarheid,
dacht Dr. CRAMER, toen hij uit den mond der kamenier het gesprek
dor jonge freule vernam. Blijkbaar was deze de echo der aanzienlijke
kringen, waarin zij zich gewoonlijk bewoog 1).
Men versta het bovenstaande echter wel. Er heerschte alleen een
betrekkelijke kalmte, een minder groote heftigheid, dan men aanvan
kelijk zou hebben verwacht.

Toch zag men nog weinige uren voor

de komst des Konings een aanplakbiljet, dat de verjaging aller bis
schoppen voor mogelijk en wenschelijk hield.

»Zal het in het staat

kundige vrijstaan, zoo luidde het, om voor de rust van den staat die
personen, welke men vreest, het land te doen ruimen, nog te meer
zal dit op het geestelijk terrein, waarbij onze dierbaarste belangen
betrokken zijn, het geval wezen". »Onze protestantsche vorst" zal wel
helpen.

»Aan hem, aan hem alleen, is de regeering toevertrouwd;

') Papieren Cramer, Cramer aan van Nispen, 17 April,
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hij zal er voor zorgen en wij zullen hem met al onze krachten onder
steunen". Op het dwaze en ongrondwettige dezer hartstochtelijke ont
boezeming behoeven wij niet te wijzen.
Op andere plaatsen las men:
Geen Paus, geen bisschop
Maar
CHRISTUS is alleen het hoofd der Kerk.

De heer THORBECKE door den Paus gekroond.
Liberalismus en Roomsch Katholicismus.
De grondwet en de bisschoppen.
THORBECKE en Rome.

Straatventers liepen de achterbuurten af en verkochten kleine
blaadjes tegen een en twee cents, zongen kersversche geuzenliedjes,
toonden schilderijen en platen, terwijl ze beweerden, dat het herstel
der bisschoppen inquisitie en brandstapel terug zou brengen; dat de
bisschop van Haarlem weldra in een koets met zes paarden de achter
buurten zou afrijden, gevolgd door een beul, die in elk huis een onder
zoek zou instellen naar de belijdenis der bewoners en de protestanten
in de gevangenis zou werpen ').
Joden droegen uitgeknipte prentjes, een bisschop voorstellend, aan
een touwtje, en riepen: »Een cent, een bisschop! hij kan opgehangen
worden ook"!
Zelfs verhaalde men, dat er bisschoppen van lood waren gegoten
met een bandje om den hals. *)
Aldus hield het schrikbeeld der bisschoppen en de opruiing tegen
THORBECKE de spanning en geestdrift der bevolking gaande ter onder-

teekening van het monsteradres, dat aan Z. M. in Amsterdam zou
worden aangeboden.
Dit laatste was den 7. April in de vergadering der kerkeraden
besloten. Terstond maakte men overal bekend, dat op 8, 9 en 11 April
»in de kostershuizen van al de kerken der Nederlandsch-Hervormde
gemeente, in de

Walekerk en in de kerkgebouwen der herstelde

Evangelisch-Luthersche en Remonstrantsch-gereformeerde gemeenten"
') Nuyens Geschied, van het Kederl. volk van 1815 enz. III, bl. 185—186.
2) Bruyne, De Gesch. van Nederland in onzen tijd, I, bl. 858.
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gelegenheid zou worden gegeven een adres tegen de bisschoppelijke
hierarchie te onderteekenen.
Dit adres luidt aldus:
»Sire ! met den meest verschuldigden eerbied en de bewustheid van
tot uwer Majesteits getrouwste onderdanen te behooren, nemen wij,
ondergeteekenden, Protestanten van onderscheiden genootschappen en
ingezetenen van de hoofdstad des Rijks, de vrijheid, ons met dit ver
zoekschrift tot den troon uwer Majesteit te wenden.
Wij kunnen of mogen niet langer den smartelijken indruk ver
bergen dien de bekende allocutie van den Paus van Rome in alle
echt Protestantsche gemoederen heeft teweeggebragt; als waaruit
zoude volgen, dat eene openlijk erkende Bisschoppelijke Hierarchie
met herstelling van den titel en rang van Metropolitaan- en Suffra
gaan-Bisschop van bepaald uitgedrukte gedeelten des Vaderlands, met
medewerking en goedkeuring van
worden gevestigd.

Uwer

Majesteits regeering, zal

Dat toch zulk een maatregel — die tot vernietiging van het
Protestantismus in Nederland door PHILIPS II is beraamd geworden;
die toenmaals aan vele Roomschen hier te lande, zoo wel als aan
alle Onroomschen hatelijk was — die in de dagen van vreemde overheersching en onder het bewind van een' Roomsch Katholieken Koning
nooit is ingevoerd — die onder die vroegere regeeringen ongeraden
is geoordeeld — dat zulk een maatregel thans onder uwer Majesteits
regeering in werking zal worden gebragt, dit moet wel Uwe Protes
tantsche onderdanen op de pijnlijkste wijze aandoen.
Sire! het algemeen verspreide, zoo veel beproken, tot hiertoe niet
weersproken staatsstuk, dat van het Vatikaan is uitgegaan, heeft ons
Protestantsch gevoel diep gekrenkt en ons hart met levendige be
zorgdheid voor de toekomst vervuld.
Wij leggen de plegtige verklaring af, dat wij, getrouw aan de
Grondwet, ieders burgerlijke en Godsdienstige vrijheid eerbiedigen,
en dat wij niets vuriger wenschen, dan rustig en vreedzaam nevens
onze Medeburgers en Medechristenen de weldaden te blijven genieten
van uwer Majesteits regeering. Maar wij kunnen niet voorbijzien of
vergeten, dat die burgerlijke en Godsdienstige vrijheid voor Nederland
eene vrucht der Hervorming is; dat deze onschatbare weldaad door
een' tachtig-jarigen strijd, aan welks spitse uwe roemruchtige voor-
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vaderen hebben gestaan, is verkregen; dat daardoor aan onze Geschie
denis een onuitdelgbaar Protestantsch karakter staat ingedrukt; het
welk, bij al de wisseling der tijden en omkeeringen in het Staats
bestuur, nog niet is verloren gegaan, en waarvan het bewustzijn bij
het grootste deel des Nederlandschen volks nog altijd even levendig
spreekt

als het zich door dezelfde dierbare en heilige herinneringen

ten nauwste gehecht gevoelt aan het Vorstelijk Stamhuis van Oranje.
Sire! wanneer het Hoofd der Roomsche Kerk de drie eeuwen,
waarin onze volksroem en welvaart het hoogst zijn opgestegen, als
ter vergetelheid en vernietiging doemt; wanneer hij datzelfde Utrecht,
waar de Unie werd gesloten, tot den eersten Bisschoppelijken zetel
des Rijks bestemt, en het grootendeels Protestantsche Nederland
als een geheel te heroveren wingewest voor den Pauselijken Stoel
wil beschouwd hebben — dan, voorwaar! is het niet te bevreemden,
dat de Protestant een' bezorgden blik op de toekomst slaat.
Die vrees is daarom geene zwakheid. De Protestantsche geest is
algemeen bij ons volk ontwaakt. Ons geloof staat vast aan de zege
vierende kracht der waarheid, en ons vertrouwen blijft onwankelbaar
gevestigd op den Heer en het Hoofd der Gemeente.
Zoo wij al uit de vestiging en openlijke erkenning eener Bisschop
pelijke Hiërarchie in Nederland veelvuldige kwetsing en aanranding
onzer dierbaarste overtuiging, krenking onzer heiligste regten als
Protestanten meenen te moeten duchten — nog veel meer zien wij,
als de onvermijdelijke gevolgen daarvan eene steeds toenemende en
bedenkelijke spanning tusschen

Roomschgezinden en Protestanten,

ernstige botsingen, en alzoo voor den Staat zeiven de dreigendste
onheilen en gevaren in de toekomst vooruit! — en juist, omdat het
behoud van rust en veiligheid in den Staat ook ons dierbaar is,
omdat wij ernstig bidden, dat zoovele onheilen en gevaren, als hieruit
zullen geboren worden, onder den Goddelijken zegen en door het wijs
en voorzienig bestuur uwer Majesteit nog gelukkig mogen worden
afgewend; juist daarom gevoelen wij ons te meer verpligt en ge
drongen, het als onzen vurigen wensch te openbaren:
Dat de door het Roomsche Hof zóó stout uitsprokene verwach
ting, en de vooronderstelde medewerking der Nederlandsche Regeering
weldra moge blijken op eene verkeerde opvatting van de bedoeling
en handelingen van uwer Majesteits regeering te berusten, en dat uwe
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Protestantsche onderdanen, ten aanzien hunner dierbaarste en hei
ligste belangen, volkomen mogen worden gerustgesteld!
Eerbiedig maar ernstig tevens is onze bede, dat het uwer Majes
teit behage niet het zegel harer Vorstelijke goedkeuring te hechten
aan zoodanige vestiging eener Bisschoppelijke Hierarchie in Neder
land, welke, in plaats van gelijkheid, ongelijkheid in bescherming,
aanzien en regten, op Godsdienstig en Kerkelijk gebied, voor uwer
Majesteits onderdanen zou ten gevolge hebben.
De God des lichts en der waarheid, Wien wij gemeenschappelijk
met uwe Majesteit dankbaar zijn voor het bezit van het reine en voor
allen geopende Evangelie, verleene uwe Majesteit, in dit voor geheel
Nederland zoo gewichtig en hagchelijk tijdsgewricht, den geest der
wijsheid, der gematigdheid en der kracht! Op Hem zij Uwe hope, gelijk
van Hem onze verwachting is!
't Welk doende, enz."
Dit adres hadden den 8. en 9. April reeds 25000 ingezetenen van
Amsterdam onderteekend.

De 10. April was een Zondag en werd

besteed, om de gemeenten «krachtige en ernstige woorden van op
wekking en waarschuwing toe te spreken; woorden zoo schokkend
en roerend, dat er den daarop volgenden 41. April meer onderteeken
den, dan de twee vorige dagen samen. Want trots het sombere en
gure voorjaarsweder was de toeloop ontzaglijk, de ijver allervurigst."
Al was ook deze beweging niet spontaan, angst en haat dreef op
het oogenblik de onderteekenaars.

Daarom hadden de predikanten

alles in het werk gesteld, om de reeds heerschende bekommering nog
hooger te doen stijgen; daarom was Gods zegen »over die poging tot
redding van het Nederlandsch protestantisme" afgesmeekt; daarom
de geestdrift, om zijn naam of een kruisje onder het adres te plaatsen,
»de echt protestantsche geest" genoemd; daarom had men THORBECKE
met den Paus en de bisschoppen op een lijn gesteld. ')
Toen de lijsten 's Maandags middags werden gesloten, hadden ruim
500(J0 hun onderteekening gezet. Men scheen THORBECKE te willen
logenstraffen, die van Amsterdam had gezegd: »Haar pols slaat Hauw"!
Maar al was de geestdrift, de onverdraagzaamheid en de afkeer
tegen THORBECKE onbeschrijfelijk groot, nog andere oorzaken hebben
') Aprilbeweging,

bl 77—78.
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meegewerkt, om liet aantal onderteekenaren tot zulk een hoogte te
doen stijgen.
Men heelt op de adressen laten teekenen ruim 13000 vrouwen,
meerendeels van de geringste klasse. Tot teekenen werden genoopt:
de protestantsche weeskinderen; de ruim 1000 man sterke bevolking
van het zoogenaamde Besjeshuis; de knechts van zeer vele protes
tantsche fabrieken en protestantsche winkels op verbeurte van hun
betrekking; het dienstpersoneel van de landswerf. De handteekening
van een behoeftige werd met een paar dubbeltjes beloond. Een ka
tholiek kon Maandag, 11 April, met het teekenen f G.— verdienen.
Hoeveel protestanten, die meer dan eens hebben geteekend ! Een knap
burgerman vroeg men: »wat kan al uw teekenen baten ? de zaak is
uit en niemand, die er iets meer aan doen kan". »Dat zij dan zoo,
was zijn antwoord, maar dan heb ik ten minste gedaan, wat ik kon,
om het tegen te houden: ik heb negenmaal geteekend"!
De dwaze motieven, waardoor velen tot het teekenen werden ge
bracht, behoeven nauwelijks vermeld. De een meende zich door zijn
handteekening te verbinden, dat hij altijd protestant wilde blijven.
Een ander dacht te protesteeren tegen de overgave der protestantsche
kerken aan de roomschen; een derde tegen de inquisitie. Velen teekenden
omdat zij in hun bestaan van protestantsche drijvers afhankelijk
waren ').
Men begrijpt licht, dat deze groote Amsterdamsche beweging aan
het ministerie te 's-Gravenhage niet verborgen was gebleven. De aan
wezigheid des Konings te Amsterdam kon gewichtige gevolgen hebben
en van zijn antwoord bij de aanbieding van het voorbereide adres
hing zeer veel af. Daarom vergaderde den 14. April de ministerraad
en veroorloofde zich aan Zijne Majesteit een ontwerp van leschikkini/
voor te stellen. Na er op te hebben gewezen, dat het ministerie vroeger
Z. M. had geadviseerd, de adressen aangaande »de regeling der Roomschkatholieke kerkelijke inrichting" ter zijde te leggen -), wordt aldus
vervolgd :
«Wellicht zal de aanwezigheid van Uwe Majesteit te Amsterdam
aanleiding geven tot het ontvangen aldaar van vertoogen, denzelfden
geest ademende als de bedoelde adressen.
') Papieren Cramer. Cramer aan van Nispen, 17 April.
2) Advies van 6 April 1853.
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»Na daarover rijpelijk gedelibereerd te hebben, heeft de Raad van
Ministers, uit hoofde van het gewicht der zaak en van het oogenblik,
het plichtmatig geacht aan Uwe Majesteit thans eerbiedig voor te
stellen, om, bij zoodanig geval, in Hoogstdeszelf's antwoord te kennen
te geven: dat de invoering van een bisschoppelijk bestuur over het
Roomsch-Katholiek kerkgenootschap hier te lande, als een uitvloeisel
der grondwettelijke kerkelijke vrijheid, geen goedkeuring of erkenning
van Uwe Majesteit behoeft, noch op de belangen van andere kerkge
nootschappen of van den staat invloed behoort te hebben; dat Uwe
Majesteit waakt en zal waken, dat door die invoering niemands rechten
worden gekrenkt; dat alzoo, bij wederzijdsche eerbiediging van ieders
godsdienstige overtuiging, geen grond tot bekommering bestaat" ')•
Dit Ontwerp van beschikking heeft de Koning vermoedelijk nog
denzelfden dag ontvangen. Dat de gansche inhoud, waarmee Hem een
gedragslijn werd aangewezen, Z. M. niet aangenaam kon stemmen, is
meer dan een gissing.

Zou het van dit oogenblik bij den Koning

hebben vastgestaan, door zijn antwoord aan de commissie het minis
terie tot de aanvrage om ontslag te dwingen?

Zeker heeft Z. M.,

zooals beneden zal blijken, vóór de audientie der genoemde commissie
aan de samenstelling van een nieuw ministerie gedacht.
Den volgenden morgen, 15 April, verscheen de commissie der
twaalf heeren, die het adres zouden aanbieden, ten paleize. Het waren
de predikanten bij de Nederlandsch-Hervormde gemeente Dr. BERNARD
TER HAAR en J. E. DE VOOGT, de predikant bij de Waalsche gemeente

P. J. J. MOUNIER, de staatsraad Jhr. J. VAN IDDEKINGE, de staatsraad
F. VAN DER OUDERMEULEN , Jhr. H. D. HOOFT VAN WOUDENBERG VAN
GEEUESTEJN, de hoogleeraar bij de Remonstantsch Hervormde gemeente
A. DES AMORIE

VAN DER HOEVEN , de raadsheer Mr. G. SCHIMMEL-

PENNINCR JZ ., het lid der arrondissementsrechtbank Mr. C. F. GULCHER,
RUDOLPIIE LE CHEVALIER, W. H. WARNSINCK BZ . en F. P. MUYSKEN FZ.

De kleine helft van de leden dezer commissie stonden bekend als
orthodoxe notabiliteiten; de groote helft behoorde tot het hoofdbestuur
of

tot het bestuur der Amsterdamsche afdeeling van hel geheime

protestantsche genootschap Unitas. Alleen de hoogleeraar DES AMORIE
VAN DER HOEVEN behoorde niet tot een der beide kategoriën. Hij was
') Handelingen

enz. I, hl. '243—'244.
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echter te algemeen geacht, om niet met aandrang tot de commissie
te worden uitgenoodigd.

Wijl DES AMORIE zeer verdraagzaam was,

Roomsche dienstboden hield, voor Pius IX in 1848 van den kansel had
gebeden, bood hij lang weerstand; totdat e e n laatste poging van T E U H A A R
en den ouden VAN HALF. in den avond van den 14. April gelukte •)•
In den morgen van den 15. bij Z. M. ontvangen hield de bekende
predikant BERNARD TER HAAR de volgende toespraak:
Sire! wij allen, die hier voor het aangezigt Uwer Majesteit zijn
verschenen, zijn diep doordrongen van het plegtige en beteeker.isvolle
van dezen oogenblik. Terwijl de hoofdstad des rijks zich weder mag
verheugen Uwe Majesteit binnen hare muren te zien, heeft eene algemeene Protestantsche Commissie de vergunning gevraagd, ter aan
bieding van een Adres, tot Uwe Majesteit te mogen naderen.
Sire! wij spreken uit naam van meer dan vijftigduizend Uwer
onderdanen, allen (met uitzondering of toevoeging van eenige Katho
lieken) Protestanten, behoorende tot onderscheidene Kerkgenootschap
pen ; allen ingezetenen dezer stad, wier authentieke naamteekeningen
in de hiernevens gevoegde Portefeuille vereenigd zijn. Wij hebben in
dit Adres met betamenden eerbied, maar als Protestantsche Neder
landers met vrijmoedigheid tevens, ons leedgevoel geopenbaard, onze
verontwaardiging uitgesproken over den geest en toon en geheel den
inhoud der pauselijke allocutie, over de verregaande aanmatiging van
het Roomsche hof, over den hoon, die hierdoor niet enkel onze Pro
testantsche geloofsbelijdenis, maar ook onze geschiedenis, de asch en
de nagedachtenis onzer Vaderen en het Vorstelijk Stamhuis van Oranje
is aangedaan. Wij verklaren in dit Adres, dat wij degelijkheid, welke
de grondwet aan de verschillende godsdienstgezindten in Uw koning
rijk waarborgt, volkomen eerbiedigen en het zij ons vergund hierbij
nog de verzekering te voegen: wij misgunnen of betwisten aan onze
Roomschgezinde Medeburgers en Medechristenen geenszins het regt
tot eene wettige organisatie van hun Kerkgenootschap, maar het is
bepaaldelijk tegen de wijze waarop die regeling staat te geschieden,
tegen de herstelling eener Bisschoppelijke hierarchie in Nederland en
de openlijke erkenning daarvan door de hooge regering des lands,
dat wij gemeend hebben met de meeste bescheidenheid, maar ook met
') Papieren Cramer. Cramer aan van Niapen, 17 April.
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den meesten ernst en nadruk, onze stem te moeten verhellen. Wij
drukken in dit Adres onze diepe bekommering uit, over de rampen
en onheilen, welke bij de wederinvoering van zoodanige hierarchie,
de rust van Kerk en Staat en geheel de toekomst des Vaderlands
bedreigen, als hetwelk daardoor een nieuw tijdperk zijner geschiedenis
tegengaat, maar hetwelk een tijdperk van heillooze tweespalt, en
welligt de aanvang eener worsteling zijn zal, waarvan God alleen liet
einde weet, maar waarvan de gevolgen niet te berekenen zijn. En
daarom, Sire! gedachtig aan het Vorstelijk woord, een' Willem van
Oranje waardig, door Uwe Majesteit, na de inhuldiging, te dezer
zelfde plaatse gesproken, hetwelk onuitwisbaar in mijn harte bleef
gegraveerd, gedachtig aan de wapenspreuk Uwer Vaderen, in het
volkomen vertrouwen op Uwen moed, op Uw beleid en Uwe regtvaardigheid, komen wij thans, bij duizenden vereenigd, bescherming
en handhaving onzer regten zoeken en smeeken bij den Vorstelijken
troon. 1
Sire! wij hebben ons zeiven het gewigt dezer handelingen geens
zins ontveinsd.

Als mannen van geweten hebben wij vooraf ons

geweten gevraagd: of wij nog langer konden en mogten zwijgen, dan
of wij ditmaal, overeenkomstig het grondwettig regt, aan al Uwe
onderdanen verzekerd, moesten spreken, en het antwoord heeft hierop
door onze borst geklonken: nu of nooit! En die stem heeft aanstonds
zulk een weerklank gevonden in veel duizenden harten, dat dit gedenkteeken van den echt-Protestantschen geest — die, Gode zij dank !
nog in Nederland's hoofdstad leeft, en door geen Breve van het
Vaticaan is te vernietigen — dat dit gedenkteeken van echt Protestantschen geest, binnen het kortstondige tijdperk van drie dagen is
opgerigt.

Indien Uwe Majesteit zich verledigen wil, die lange lijst

van namen meer dan vlugtig te doorbladeren, zij zal er duizenden
in ontmoeten uit de lagere volksklasse, ja — maar die zich gelukkig
gevoelden, in dit adres met ons te kunnen verklaren, dat zij tot
Uwer Majesteits getrouwste onderdanen behooren.

Zij zal er uit

ontwaren, hoe vrouwen van de aanzienlijkste geslachten de onderteekening van dit adres mede van haren pligt hebben geacht.
zal

er

vele,

zeer

vele

namen

in

lezen,

van

mannen,

Zij

waarop

Amsterdam en geheel het vaderland glorie draagt; van mannen, die
wij mede als onze overheden eerbiedigen, die door geboorte of letter-

roem

zijn

onderscheiden,

die

liet

sieraad

en

steunsel zijn van

den achtbaren handelstand, waaraan Amsterdam zijne grootheid en
geheel het Vaderland zóó veel van zijne welvaart dankt; van mannen,
die allen als Christenen het

hoofd en de knieën voor den Koning

der Koningen bnigen, en — hoedanig ook de uitslag dezer poging
moge zijn — wel nimmer zullen ophouden, God voor Uwe Majesteit
en het duurzaam heil Uwer regering te bidden. En dit, Sire! ver
hoogt niet weinig de vrijmoedigheid, waarmede wij het wagen dit
Adres Uwer Majesteit aan te bieden."
Op deze

toespraak,

waarin hartstocht en onverdraagzaamheid,

onredelijke angst en bekommering om den prijs dingen, waarin TEU
HAAR

zich in lijnrechte tegenspraak stelde met de bepalingen der

grondwet, antwoordde de Koning nagenoeg aldus:
»Met het grootste genoegen zie ik om mij geschaard zulk een
achtbaren

kring van overheidspersonen, mannen, aanzienlijk van ge

boorte, sieraden van den handelsstand, beroemd door wetenschap en
geleerdheid.
Even als zij, ben ik diep doordrongen van het gewigt van den
gedanen stap.
Mijne regering leverde menige treurige oogenblikken op, maar ik
vond steeds opwekking en bemoediging in de hartelijkheid, ik zou
haast zeggen kinderlijke, echt kinderlijke liefde van mijn volk en deze
dag — maakt het, mijne Heeren! aan allen die gij vertegenwoordigt,
bekend — deze dag, heeft den band tusschen het Huis van Oranje
en het Vaderland, nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn
hart gemaakt."
Na dit koninklijk woord, dat niets inhield tegen de katholieken'
niets tegen de organisatie, maar verklaarde, dat de klachten tegen de
grondwettige daad der ministers het huis van Oranje nog vaster aan
het vaderland hadden vastgesnoerd, deed TER HAAR een nieuwen aanval
op het gemoed des Konings. Wellicht had men een afkeuring der
bisschoppelijke inrichting verwacht en vond men zich teleurgesteld.
Wat daarvan zij, constitutioneel en verdraagzaam is hetgeen volgt
allerminst.
«Sire! die taal, door Uwe Majesteit gesproken, die betuiging bovenal,
hoe hoog de liefde Uws volks door Uwe Majesteit gewaardeerd wordt,
heeft ons allen diep getroffen en met de levendigste blijdschap ver-
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vuld. Zij moest wel, als do uitdrukking Uwer persoonlijke gezindheid
en gehechtheid jegens Uwe onderdanen, wederkeerig ons hart te naauwer aan den Koning verbinden. Wij gevoelen levendig al het moeijelijke van het standpunt, waarop Uwe Majesteit als Protestantsch
Vorst en Constitutioneel Koning is geplaatst, en indien de grondwet,
in weerspraak met zich zelve en hetgeen zij belooft, volstrekt onmagtig
bleek te zijn, om de regten van al Uwe onderdanen, op godsdienstig
en kerkelijk gebied, tegenover elkander in het evenwigt te plaatsen,
dan zouden wij dit wel diep moeten betreuren, en beide Vorst en
Volk moeten beklagen, maar daarom nog geenszins vergeten, wat wij
als gehoorzame en vreedzame burgers aan den staat zijn verschuldigd.
Maar, Sire! wij meenen met het volste regt te mogen beweren, dat
juist die gelijkheid, waarvan de grondwet spreekt, door zoodanige
invoering en erkenning der hierarchie niet gehandhaafd, maar ver
broken en geschonden zal worden. Het is onze innigste overtuiging,
dat daardoor eene suprematie aan het Roomsche Kerkgenootschap
zou worden toegekend en afgestaan, gelijk geen der andere Kerk
genootschappen zich immer zou vermogen toe te eigenen. En wanneer
wij, met het 65ste artikel dier grondwet, den weidschen titel van
Metropolitaan van 1 trecht, en zelfs de benoeming van Pauselijke
Kamerheeren in verband brengen; wanneer wij in die grondwet lezen,
»»dat de Koning waakt, dat al de Kerkgenootschappen zich houden
binnen de perken van gehoorzaamheid aan de wetten van den S t a a t "
en vooral, Sire! wanneer wij ons herinneren, hoe Uwe Majesteit,
volgens diezelfde grondwet, bij God Almagtig heeft gezworen, aan
alle Kerkgenootschappen in Uw rijk gelijke bescherming te zullen
verleenen, dan durven wij de hoop koesteren en het vertrouwen uit
spreken, dat aan diezelfde grondwet, door de wijsheid Uwer Majesteit —
bij een ernstigen wil der Regering om de bezwaren der Protestanten
te wegen

nog zoodanige beperkingen en waarborgen voor de

toekomst zullen te ontleenen zijn, waardoor de thans dreigende
gevaren afgewend, en de zóó hevig verontruste gemoederen weder
gerust gesteld kunnen worden.
«Sire! het zij ons vergund, hier nog eenmaal te verklaren: Wij
misgunnen of betwisten aan onze Roomschgezinde medeburgers en
medechristenen de inwendige regeling hunner kerkelijke aangelegen
heden niet; maar wanneer wij de herstelling der Bisschoppelijke
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hiërarchie in Nederland met al den aankleve van dien, Imoren voor
stellen en omschrijven, als eene handeling of gebeurtenis van zuiver
i/odsdienstigen en kerkdijken aard, welke de regten van andere kerk
genootschappen geheel onverkort zoude 'aten; welke de rust en de
veiligheid van den Staat niet zou bedreigen, welke niet als een vreemde
magt in het raderwerk der regering dreigt in te grijpen — dan Sire!
moeten wij ons wel verpligt en gedrongen gevoelen - met beroep
op den Bisschoppelijken eed en op den geest van het Ultramontanisme.
met beroep op de geschiedenis van Vorsten en volken, met beroep
op ieders gevoel voor waarheid en regt, met beroep op tijdgenoot en
nakomelingschap beide — op de plegtigste en nadrukkelijkste wijze
daartegen te blijven protesteren.
Maar, Sire! wij gevoelen het; wij mogen, door nog meerderen
aandrang te bezigen, de moeijelijkheden der stelling, waarin Uwe
Majesteit zich bevindt, niet vermeerderen. Liever willen wij daarom
met de ontboezeming van een wensch en een bede eindigen
•
o
Ken WILLEM de Derde heeft eenmaal het veege en bedreigde
Nederland van het juk eener vreemde overheersching gered: God
geve, dat aan uwer Majesteits regering nog de roem zij beschoren,
van het gevaar eener andere, niet minder te duchten, overheersching,
gelukkig te hebben afgewend ! — Hij zelf verlichte U daartoe door
Zijnen Geest! Hij sterke U daartoe door Zijne kracht". ')
De audientie was ten einde. Wat dominé TER HAAR had gezegd,
werdt op het oogenblik minder gevraagd; des te begeeriger was men
naar den inhoud van het koninklijk antwoord.
Was dit antwoord des Konings doordacht ? Met andere woorden,
heelt Hij, wat de zaak betreft, gezegd wat hij wilde ? Wij meenen
bevestigend te moeten antwoorden. Door een gul woord de protes
tanten paaien, niets toezeggen omtrent de bisschoppelijke organisatie,
zich in oppositie stellen met het ministerie, dit schijnt de toeleg ge
weest te zijn.
Dat men in de hofkringen het recht der katholieken volstrekt
niet betwistte, maar wel den val van THORBECKK zocht, blijkt duidelijk

') De bovenstaande toespraken zie in B/ailzij<len voor Xeerlainh gesrhieilhoek
van 1853 of Willem ITIte Amsterdam, enz. Amsterdam 1858. Vgl. Handelingen,
I, bl. 214—248.
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uit hetgeen tijdens de audientie der commissie in de antichambre
voorviel. Daar wachtte onder anderen de kamerheer baron VAN TUYLL
VAN SEROOSKERKEN. »Wat blijven die protestantsche commissies lang

bij den Koning ? zoo sprak hij een den Roomschen welgezinde aan.
Ik vrees, dat hun lange toespraak den Koning vervelen zal. Want
wat kan de Koning antwoorden ? Het goed recht der katholieken is
onbetwistbaar. En van de katholieken hebben wij niets te vreezen.
Maar een ware ramp voor het land zou de voortduring van het minis
terie THORBECKE zijn. Hij is een verfoeilijk en verderfelijk mensch.
Wij kunnen hem niet omver werpen ; welnu laat het volk het doen" *).
Zoo dacht het hof.

Ook de Koning erkende het recht der katho

lieken, maar was daarbij minister THORBECKE zoo moe, dat hem,
volgens DUCHASTEL, een kleine maand later het woord ontviel, zich
liever voor den kop te willen schieten, dan nogmaals THORBECKE tot
minister te benoemen 2).
Dat de Koning, in zulk een stemming verkeerend, door zijn toe
spraak het ministerie wilde doen vallen, wordt meer dan

waar

schijnlijk, wanneer men bedenkt, dat hij reeds vóór de audientie
uit

Den Haag naar Amsterdam had ontboden.

VAN

HALL

was

in die dagen druk

Deze

werkzaam als voorzitter »van de com

missie van eiKjurte over het zout" en nam in den morgen van
Vrijdag den 15. April afscheid van zijn collega's in de vaste overtuiging, 's anderendaags de bijeenkomst voor te zitten.

Maar, daar

ontving hij tegen den middag een missive van den heer DE KOCK,
destijds secretaris van het kabinet, met verzoek om terstond naar
Amsterdam te komen, waar Z. M. hem den anderen ochtend of middag
wenschte te spreken. VAN HALL vertrok.
»ln Amsterdam, aldus lezen wij in zijn Aauleekeninrjen, heerschle
groote spanning; men vreesde, zoo zeide men mij, ongeregeldheden.
De

Koning had zich op de audientie aan de predikanten zeer sterk

over de grondwet uitgelaten, en wel zóó, dat men aan de Courant
het antwoord eenigszins verzacht opgaf" 3).
Aan alle hoeken der straten kon men de toespraak reeds lezen.

') Papieren Cramer. Cramer aan Lurasco te Rome.
2) T. a. p. Duchastei aan Cramer, 12 Mei 1853.
3) De Gi<ls. Van Hall a/s minister door Oleichman, 1902, III, bl. 57—58.
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Met die spoedige verspreiding scheen men aan Ie willen duiden,
dat de Koning gunstig had geantwoord.

Maar de commissie zelve,

zoo hoorde men vertellen, deelde dat gevoelen niet.
de audientie-zaal met een zeer teleurgesteld gezicht".

»Zij kwam uit
Men meende,

»dat het antwoord des Konings wel uitmuntte door rontlante, hol
klinkende woordenpraal, maar niet door stelligheid van uitdrukking"
Zoude dan de commissie niet hebben begrepen, dat de Koning een
antwoord had gegeven, dat lijnrecht in strijd was met de houding
zijner ministers.' Dit is niet denkbaar; maar wel, dat althans sommige
leden der commissie een koninklijk woord tegen de Roomsche orga
nisatie hadden verwacht. Dit nu was niet geschied.
Toch waren de katholieken op hun beurt zeer ongerust.

Niet

alleen hoorde men de protestanten gedurig spreken, zooals VAN TUYLL
VAN SEROOSKERKEN, maar nog veel driester: THORBECKE moet weg,

de Kamer moet worden ontbonden, en onder de pressie der harts
tochten een nieuwe worden gekozen; er moet komen een grondwets
herziening met de bepaling, dat alle aanstootgevende instellingen der
Roomsche Kerk, zooals bisschoppen, kloosters enz. verboden zijn; de
toestand

van vóór 1798 moet hersteld, en het calvinisme staatskerk

worden. Dat een groot deel der protestanten dit alles wilde, was het
gevoelen der voornaamste katholieken hier te lande, zooals ALBERDINGK THIJM,

BROERE , De. CRAMER , graal' DUCHASTEL, DOMMER VAN

POLDERSVELDT, VAN NISPEN TOT SEVENAER en anderen. Men was echter

zeker, dat de vijanden in hun opzet niet zouden slagen 2).

rerwijl nu heel Nederland en vooral de ministers zich bezig hielden
met de berichten aangaande het koninklijk

woord te Amsterdam,

werd VAN HALL den 1<>. April tegen 3 of 4 uren op het paleis tot
Z. M. toegelaten, liet behaagde den Koning, hem «voor te stellen het
ministerie van buitenlandsche zaken, wanneer het bestaande ministerie
zijn ontslag erlangde". VAN HALL bood zich aan, «wanneer zijn dienst
als onmisbaar door den Koning werd beschouwd"; «vertrouwde echter
dat Z. M. het billijk zou vinden, eenige preliminaire punten vast te
stellen'. De voorstellen «geheel in den geest Zijner Majesteit" waren
de volgende:

') Papieren Cramer. Cramer aan van Nispen, 17 April.
') T. a. p. Cramer aan Lurasco te Rome lfi April, aan van Nispen 17 April.
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1".

Dat Z. M. »op eene zoo gewichtige resulutie" niet terug zou

komen, maar aan hen, die de regeering op zich namen, met «bedaarde
standvastigheid die kracht zou helpen verleenen, die in het moeilijk
tijdsgewricht volstrekt noodig was".
2°.

Dat de Koning geregeld met zijn ministers zou werken en

vaak kabinetsraden houden. »Op den voorgrond moest staan, sdatde
regeering van den Koning uitging en dat de ministers door hun raad,
uitvoering en medewerking de verantwoordelijkheid op zich namen''.
3°.

Dat de

beginselen

van

het nieuwe kabinet moesten zijn

«eerlijke en loyale uitvoering der grondwet; wijziging in een meer
behoudenden zin van kies- en gemeentewetten; en, wat de teedere
godsdienst-rjuaestie aanging, zooveel mogelijk bevrediging van het
gekwetste gevoel der Protestanten; handhaving van de eer der natie
en rechten van het politiek gezag, met vermijding van opwekking van
verbittering bij de katholieken; geen geest van exclusie moet in het
kabinet prevaleeren".
4".

De ministers van oorlog, marine en koloniën zouden hunne

portefeuilles behouden. D. DONKER CURTIUS werd bestemd voor binnenlandsche zaken ; MEES , secretaris der Nederlandsche bank, voor
(inantiën; YPEIJ
RAIH ' ARD

voor justitie; d e d i r e c t e u r v a n h e t k a b i n e t , V A N

voor hervormde eeredienst, met bijvoeging van nijverheid,

kunsten en wetenschappen; waterstaat en publieke werken zouden
e e n afzonderlijk m i n i s t e r i e v o r m e n , « w a a r v o o r d e h e e r V A N P E R K U N
zeer geschikt voorkwam; een ander katholiek, VAN MEEUWEN of
ZOU aan

BORRET,

het hoofd van den katholieken eeredienst worden

geplaatst.
5°.

«Het denkbeeld om den heer D E L I E D E K E R K E terug te roepen

en e e n e n o t a a a n d e Pauselijke r e g e e r i u g t e z e n d e n i n d e n d o o r ( V A N
HALL ) voorgedragen geest was Z. M. welgevallig".

ö°. «Eindelijk, de quaestie van de ontbinding der Tweede Kamer
en van het doen eener Koninklijke proclamatie zou met de aanstaande
ministers worden besproken" ').
Terwijl de toekomstige minister-president VAN H A L L , in tegen
woordigheid van prins HENDRIK en VAN REENEN , met den Koning dit
alles besprak, kwam de aanvrage om ontslag van het ministerie
') De G i d s . Van Hall als Minister-, 1902, III, bl. 58—60.
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te Amsterdam aan.

Weldra toch hadden de ministers

gehoord, dat de Koning hun Ontwerp van beschikking niet gevolgd
en zich met zijn regeering in tegenspraak had gesteld. Terstond
vei'gaderde het ministerie en stelde een voordracht, waarvan de
hoofdzaak aldus luidt:
»Men meent van Uwe Majesteit te hebben verstaan, dat Hoogstdezelve zich, tegen haren zin, door de grondwet gebonden achtte, dat
I we Majesteit door het ontvangen van beklag over hetgeen volgens
die grondwet gebeurd is den band tusschen het huis van Oranje en
Nederland nog versterkt rekende.
»Men gelooft natuurlijk tusschen die toespraak en de houding van
Hoogstdeszelfs ministers een strijd te ontdekken, die als tegenwerking
wordt uitgelegd.
•Zoo iets, Sire, mag zelfs in schijn, niet bestaan ; het minst ten
aanzien eener aangelegenheid, waarin alle klassen des volks levendig,
ja hartstochtelijk belang stellen. Niemand moet kunnen gelooven, dat
hij in het hoofd der regeering tegen de regeering steun vindt. Ware
het anders, de kracht der Koninklijke regearing ware gebroken ; de
beweging der gemoedering zou niet ophouden, maar voortduren, of
telkens op nieuw kunnen worden gewekt; onrust en tweedracht
zouden gewonnen spel hebben.
Met eerbiedigen ernst vragen de ministers, dat aan dien toestand
een einde kome en besluiten aldus:
»Wij brengen gezamenlijk het verzoek voor den troon, dat Uwe
Majesteit goedvinde," tot het ontslag »te besluiten ; of allen twijfel
en misverstand op de meest uitdrukkelijke wijs, door eene runde,
openbare verklaring weg te nemen.
»l)e grondwet verleent, naar onze overtuiging zeer terecht, kerke
lijke vrijheid en gelijkheid van bescherming. Wij hebben aan de
grondwet haar vrijen loop gelaten. Mocht uwe Majesteit met de
grondwet of met ons stelsel van bestuur niet tevreden zijn, Uwe
Majesteit gelieve ons te ontheffen."
Zij achten »een onverwijlde beslissing" noodzakelijk. De Koning
wachtte dan ook niet lang. Van neen ronde openbare verklaring" kon
bij de stemming en het besliste voornemen des Konings natuurlijk
geen sprake zijn. Reeds den 49. April werd de andere weg gekozen,
het ministerie THORBECKE ontslagen en het ministerie VAN HALL

:s8ü

benoemd. Zeer eigenaardig was het, dat PAIIÜD, ENSLIE en FORSTNER
VAN DAMBENOY, die de vrijmoedige voordracht mede hadden onder

teekend, terstond in liet kabinet VAN HALL overgingen en dezelfde
departementen

van Koloniën, Marine en Oorlog bleven beheereii.

Behalve deze drie traden in het nieuwe ministerie op VAN HALL
voor buitenlandsche zaken, D. DONKER CURTIUS voor justitie, LIGIITENVELT voor katholieke eeredienst, VAN

DOORN voor linantiën, VAN

REENEN voor binnenlandsche zaken. ')

Den 26. April verzoeken de nieuwe ministers de ontbinding deiTweede Kamer, die nog denzelfden dag wordt verleend. De verkiezing
zou plaats hebben den 17. Mei en de Kamer samenkomen den 14 Juni.2)
Dezelfde voordracht, die de ontbinding der Kamer vroeg, bevatte
ook het program der nieuwe ministers.
Zij verklaren den Koning, zich de moeilijkheid hunner taak niet
te ontveinzen. Van de onschendbaarheid der grondwet en het onraad
zame, om daarin wijzigingen te brengen, zijn zij ten volle overtuigd.
De wil en de begeerte des Konings, om deze wet der wetten te onder
houden en te handhaven, is hun bij vernieuwing gebleken. Zij drukken
hun twijfel uit, of de afgetreden ministers de grondwet wel hebben
opgevat en toegepast in dien zin, »waarin zij is ontworpen, over
wogen en vastgesteld".

Hoewel zij de ruimste «vrijheid van gods

dienstige belijdenis" en vrijheid der Kerkgenootschappen om zich zelf
te organiseeren in de grondwet erkennen, toch zien zij er eveneens
in «verantwoordelijkheid naar de wet" en bovenal het toezicht des
Konings. Deze bepalingen moeten worden gehandhaafd. Thans moet
men bedacht zijn op de «wegneming der spanning, door, met eerbie
diging van de rechten der roomsch-katholieken, eene billijke bevre
diging te verschatten aan een groot gedeelte der natie". Deze bevrediging
is niet gevonden «in de laatste mededeeling door den minister van
buitenlandsche zaken aan het hof van Rome gedaan."

Blijkens dit

laatste zou VAN HALL het niet laten bij de nota van VAN ZUIJLEN
van den 7. April3).
Dit program was mede onderteekend door LIHHTENVKLT , den eenigen

') Handelingen, I, hl. 299—800.
2) Handelingen, I, bl. 309.
3) Zie het Programma, Handelingen, I, bl. 306—308.
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Roomsehen minister.
den

Hoe dacht hij er over?

»Ik kom zooeven uit

ministerraad, die niet minder dan vijf

schrijft

hij

belangrijk

den
stuk

20. April aan VAN SON.
in

de

Staals-Courant

uren heeft geduurd,
Morgen zult gij een

lezen.

Ik heb gestreden

jusqu' a en avoir la chemise trempée. Gij kunt u geen denkbeeld
maken van de verbittering der gemoederen.

Pe meest gematigden

zelfs zijn hevig. In het program zal u wel niet alles bevallen. Maai
de hoofdzaak is er: noch de kerkelijke organisatie noch het recht
daarop worden ons betwist. Leest gij het stuk aandachtig, dan zult
pij zien, dat de protestanten alleen het recht hebben, zich te beklagen
over de wijze van invoering, en tevens het recht om ontevreden te
zijn. Laat ze begaan, 't is een appeltje voor den dorst. De minister
van buitenlandsche zaken zal zijn beklag doen te Rome: groot succes,
indien hij er al eenig mocht hebben, beloof ik hem niet. Politiek ge
sproken, is de Paus in zijn allocutie en de oprichting van den aartsbisschoppelijken zetel te Utrecht wel onvoorzichtig geweest. Maar de
organisatie is er feitelijk en rechtens. Het is een voldongen feit, dat
ik in enkele onderdeelen niet goedkeur. Leefde de bisschop van Curium
nog, hij zou u zeggen, dat ik den Koning heb overreed, de organisatie
der Kerk te aanvaarden. Ik herhaal het, waren er geen onhandig
heden begaan, de invoering zou als over rolletjes hebben geloopen ...
Met voorzichtigheid had men de geestelijke en stoffelijke belangen der
katholieken kunnen beveiligen: nu hebben de laatste zonder eenige
noodzakelijkheid verschrikkelijk veel geleden. Dit is de schuld van
onhandige vrienden" ').
Men hoort het, ofschoon LIUHTENVELT over het program nogal
tevreden was, hij stond nog onder den invloed van hetgeen in den
ministerraad was behandeld.
Minder gunstig dan LIGHTENVELT dachten de meeste katholieken
over het program.

Men zag er den »geslepen" VAN HALL aan het

woord, hem kon men niet vertrouwen, te minder, wijl de taal van
het program, zoo zeide men, «menige dubbelzinnigheid bood" 2).
Waren de protestantsche partijen over 't algemeen over hun wel
slagen in de wolken, hieven de meeste bladen een zegelied aan, niet

') Arrh. vim het bisdom 's Bosch. Papieren van Son. Hierarchie 2C> April lH.j'5.
*) Papieren Cramer. Oramer aan Lurasco, '28 April.
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allen waren evenzeer tevreden. Aan dominé HALBERTSMA van Deven
ter scheen het nieuwe ministerie te zwak. »Goddank, zoo schrijft hij
aan VAN HALL, dat in deze beweging ten minste één kerel, die ervaiing bij moed en vasten wil paart, aan den helm van het roer van
ons rijk staat' '). Professor VAN ASSEN zag de toekomst donker in
en vreesde den terugkeer van THORBECKE.

»THORBECKE is gevallen,

zegt hij, door opgeruide petities, dat ellendige middel, dat nooit dan
kwaad ten gevolge heeft gehad. Hij zal met vernieuwde kracht weder
opstaan, spant men niet alle mogelijke middelen in het werk om hem
onder te houden. Is hiertoe het nieuwe ministerie bij machte? Neen
Heeft de heer DONKER CURTIUS 25 stemmen kunnen verwerven voor
het lidmaatschap van de Kamer? Welke pignora gaf uw beminnelijke
burgemeester (VAN REENEN)?

Heeft LIGHTENVELT meer loyaliteit

betoond dan STRENS die den moed had om Rome te beschuldigen?
Geheel het ministerie de acte van aanbod van ontslag te doen tee
kenen, is in veler oog THORBECKE'S glorie.

Had hier (te Leiden)

morgen een verkiezing plaats, hij verwierf honderden stemmen

Hoe

hem te weren? Hoe opus, hic labor... De acte der oude ministers
is wel slecht gesteld van stijl, maar arglistig van inhoud; en, laat
ons oprecht zijn, de Koning heeft te veel gesproken... De peer was
nog niet rijp" ').
Zooals VAN ASSEN dachten velen. De namen der nieuwe ministers
waren dan ook niet geschikt, om aan alle, ook de heftige, protestan
ten vertrouwen in te boezemen. De richting van VAN REENEN was,
behalve zijn haat tegen THORBECKE, onbekend. LIGHTENVELT en D.
DONKER CURTIUS hadden de grondwet van 1848 en zelfs het VI hoofd

stuk »Over den godsdienst" helpen tot stand brengen. VAN DOORN had
zich enkel tegen de wijze van invoering, volstrekt niet tegen de kerk
regeling als zoodanig verzet. Kon men wel op den ministerpresident
VAN HALL, »de type van het concessiestelsel" 3), vertrouwen ? Had hij

met onlangs in de Kamer verklaard: «Ieder Kerkgenootschap heeft
het recht om zich te organiseeren'* '

<) De Gidx, 1902, III, bl. 53.
De Gids, 1902, III, bl. Cl.
3) De Fakkel, 1854, N°. i .
4) Handelingen, I, bl. 236.
2)
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De ultra-protestantsche hoogleeraar HOFSTEDE DE GROOT dankt
wel »met duizenden en honderdduizenden" God voor de behaalde zege
en voor de verheffing van VAN HALL; maar hij is volstrekt »niet ge
heel zonder zorg voor de toekomst, die door den grooten aanhang,
welken THORBECKE nog altijd heeft, steeds dreigend blijft" ')•
Wat katholieken en liberalen gevoelden, is overbekend.
DE TIJD klaagde over den val van het ministerie THORHECKE «).

De voornaamste katholieken, zooals BROERE, Dr. CRAMER, graaf DuCIIASTEL, SMITS en VAN VREE betreurden het ontslag van het kabinet
als een ramp, die veel andere na zich zou sleepen.

Toch zou het dwaas zijn geweest zich onvoorwaardelijk schrap te
zetten tegen de nieuwe regeering. De leuze was derhalve voorloopig
een afwachtende houding aan te nemen.
Rond kwam BORRET tegenover VAN HALL voor die stemming uit.
Alléén uit voorliefde voor een vroeger ministerie den oorlog te ver
klaren aan het nieuwe kabinet, dat beloofd had, geen inbreuk te
willen maken op hun grondwettige rechten, was niet voorzichtig.
«Hoeveel recht en reden de katholieken ook mogen gehad hebben,
om het ministerie THORRECKE te steunen, aldus BORRET, zou het toch
zeer verkeerd zijn, daarom de katholieke zaak als vereenzelvigd met
het afgetreden ministerie te beschouwen"3).
Zoo oordeelden met BORRET de meeste katholieken.

Bleef het

voldongen feit der kerkregeling erkend, werd de grondwet geëerbiedigd,
dan was er geen reden vijandig tegen het ministerie-VAN HALL op
te treden.
Aangaande de grondwet was men echter volstrekt niet gerust;
te minder, omdat het altijd duikelijker scheen, dat de Fransche
gezant intrigeerde.
Het is bekend, dat de Tweede

Kamer in den zomer van 1852

zich verstout had, een conventie over den nadruk, door de Fransche
i egeering zeer gewenscht, al te wijzen. Daarom verscheen de Fransche
gezant gedurende 4 of u maanden niet in Den Haag. Onze regeering
gaf echter niet toe en de minister van buitenlandsche zaken, VAN

') De Gids, 1902, III, bl. <>2.
-) De Tijd, 23 April 1853.
») De Gids, 1902, III, bl. 6:i.
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ZUIJLEN VAN NIJEVELT, gaf te kennen, »dat er aan geen hervatting

fier onderhandelingen gedacht kon worden, tenzij men te Parijs
gezind mocht zijn toe te geven aan de rechtmatige verlangens, die
de verwerping der conventie in de Tweede Kamer hadden te weeg
gebracht . Eindelijk kwam de gezant, baron D'ANDRÉ, terug en rekende
naar men zegt, op een eerherstel. Voor dergelijke insinuaties schijnt
echter de minister van buitenlandsche zaken evenzeer doof te zijn
gebleven, als voor de herhaalde klachten, dat hier vlugschriften, die
in Frankrijk verboden waren, werden uitgestald en verkocht. Zulke
fierheid tegenover den machtigen keizer mocht niet langer worden
geduld. Het ministerie-THORBECKE had misdaan. Ondubbelzinnig gaf
dit baron D'ANDRÉ te kennen ').
Terwijl baron DOBLHOFF, de gezant van Oostenrijk, in naam des
keizers er bij onze regeering op aandrong, dal men de katholieken,
volgens de rechten der grondwet, met rust zou laten2), nam de
Fiansche gezant, baron D'ANDRÉ de laatste gebeurtenissen onder zijn
hooge bescherming. Den val van het ministerie, die aan de ministers
zelf eerst des avonds ter oore kwam, seinde hij reeds des morgens
naar Parijs. Tegenover de afgetreden ministers nam D'ANDRÉ zelf de
burgelijke beleefdheid niet in acht, terwijl hij aan de opvolgers het
eerste huldebetoon gaf door het aanbieden van een diplomatiek diner,
en voor den nieuwen stand van zaken allen lof over had. »Indien de
Fransche minister, aldus een Vliegend Blaadje, zooveel blijdschap
aan den dag legt over het gebeurde in de laatste dagen, is het dan
zoo vermetel te veronderstellen, dat de Fransche diplomatie aan die
gebeurtenissen niet ten eenenmale vreemd is"3).
Hetgeen deze schrijver veronderstelde, wisten eenige voorname
katholieken met zekerheid. Tegen het einde van April had graaf
DUCHASTEL een onderhoud met den Franschen gezant. »Deze, zoo
schrijft de graaf, kiest partij voor de protestanten. In tegenwoordig
heid van den pruisischen gezant heeft hij mij verklaard, dat, indien
het Hof van Rome geen voldoening gaf aan de protestanten, hij zelf
protestant zou worden. — DUCHASTEL spande al zijn krachten in, om
1)

Maandelijksche Kronijk, 1853, I, bl. 537—538.
Papieren, Cramer. Dr. Craraer aan Lurasco.
J) Een Vliegend blaadje. (III« Over het gevaar van buiten, Leiden, 1853, bl. (i.
2)
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dien »onbeduidenden en ongeschikten man" te doen vervangen. Zelfs
naar Parijs wilde hij gaan om zijn plan te volvoeren. Aan Dr. CRAMER
vroeg hij, een artikel in de Univers te plaatsen en uiteen te zetten,
hoe de Fransche gezant de straatrevolutie steunt en ze onder de'
inoreele bescherming van Frankrijk neemt. <).
ieistond wendde I)r. CRAMER zich tot den Spaanschen gezant te
Parijs, den beroemden DOM JUAN DONOSO CORTES. 2) Deze overleed
echter den 3. Mei 1853, toen dit schrijven hem nauwelijks of waar
schijnlijk nog niet had bereikt. Toch werd bij NAPOLEON gewerkt, om
den overmoed van baron D'ANDRÉ te beteugelen. »Reeds zijn er
stappen gedaan, schreef

Dr LAC, een der voorname redacteurs van

de (Jnivers. NAPOLEON geloofde niet, wat men hem vertelde, omdat
I> ANDRK instructies moest hebben ontvangen, volstrekt niets vijandigs

tegen Rome en de katholieken te doen. Z. M. zou met den minister
van buitenlandsche zaken spreken." »Toch schijnt mij zeker, voegde
Du LAC er bij, dat de Fransche regeering het ministerie THORBECKE
\ooi

te liberaal hield. Baron D'ANDRÉ is secretaris-generaal onder

DROCIN DE L'HUYS geweest. En deze minister zegt, dat het ministerie
VAN HALL den katholieken geen kwaad zal doen. Men was tevreden,

dat 1 HORBECKE viel. Wellicht heeft men in den beginne niet aan de
godsdienstige zaak gedacht, zoodat o ANDRK daarin voor eigen rekening
heeft gehandeld" 3).
loch hield DI CHASTEL voor zeker, dat D'ANDRÉ een schrijven
aangaande die zaak had ontvangen.

In tegenwoordigheid van den

Pruisischen gezant en twee anderen ontkende D'ANDRÉ, ooit iets ten
nadeele der katholieken te hebben gezegd, ooit de regeering tegen
hen te hebben opgehitst.

DUCHASTEL antwoordde, dat het niet edel

was, nu te ontkennen hetgeen hij vroeger zoo plechtig in zijn tegen
woordigheid had bevestigd; dat hij er wel belang bij moest hebben,
thans zijn vroeger gedrag te ontkennen, dat dit echter licht begrijpelijk
was na de bestraffende nota, die D'ANDRÉ moest hebben ontvangen.
Op dit woord verbleekte D ANDRÉ en wilde heengaan, waarin hem
DUCHASTEL verhinderde en krachtig verweet, dat de droevige toestand.

') Papieren Cramer. Duchastel aan Cramer, 16 April 1853.
') T, a. p. Cramer aan Donoso Cortes, 29 April 1853.
3) Papleren Cramer. Du Lac aan Cramer, 4 Mei 1853
11
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waarin Holland zich bevond, aan zijn slechte raadgeving te wijten
was. D'ANDRK had aan VAN HALL den moreelen steun van Frankrijk
beloofd. Zonder die toezegging zou er niets zijn gebeurd, omdat de
moed ontbrak 1).
De voorname oorzaken der Aprilbeweging hadden nu uitgewerkt:
baron D'ANDRÈ had een wenk ontvangen uit Parijs. Voldaan was de
haat tegen TIIORUECKE, want deze was heengegaan. Voldaan was ook
de Calvinistische wrok, want de katholieken waren op de bitterste
wijze gegriefd, allerdiepst vernederd. En de bisschoppen dan ? moest
de pas herstelde hierarchie niet vernietigd worden ? Daaraan dacht
men nauwelijks meer. Het nieuwe ministerie, de aanstaande verkiezing
en wat later de wet op de kerkgenootschappen leidde de aandacht af.
Toen het hevigst van den storm was voorbij gevaren, kwamen de
katholieken, die alles geduldig verduurd, op wensch van den inter
nuntius zelfs te midden der heftigste beschuldigingen gezwegen hadden,
te voorschijn. Laf zou het zijn geweest, thans, nu de protestanten
allengs tot bezinning kwamen, het katholieke recht onverdedigd te
laten.
Fier en kalm was de toon, waarmee De Tijd den 23. April het
eerst het stilzwijgen brak: »Wij hebben lang gezwegen. Wij hebben
eenige wilde volksmenners moeten laten huishouden in het goede
Nederland. Wij hebben hen moeten laten lasteren en verguizen wat
ons het dierbaarst is. Wij hebben JEZUS CHRISTUS, in het H. Sacra
ment des Altaars, zien bespuwen door mannen, die hoog staan aan
geschreven onder de protestanten van Nederland. Wij hebben het
zichtbaar Opperhoofd der Kerk, den innig geliefden Pius IX, — een
vorst daarenboven, met welken ons gouvernement betrekkingen van
vriendschap en goede verstandhouding onderhield — zien hoonen en
beschimpen, alsof hij de laatste en laagste der menschen ware. Wij
hebben de een millioen tweemaal honderdduizend katholieken van Neder
land genegeerd gezien als zonen van den vaderlandschen grond. Wij
hebben, in honderdtallen van bladen en pamtletten, hunne heiligste
rechten ontkend en met voeten getreden gezien. Voor hen, zonder welken
Nederland niet kan bestaan; voor hen, die, daar zij de meerderheid uit
maken in den landbouwenden en nijveren stand, Nederland staande
*) T. a. p. Cramer aan Lurasco.
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houden, voor hen geen grondwet, geen gelijk recht! God weet, wat wij bij
dat alles geleden hebben. Het gekrijsch der woeste logen- en laster
taal, waarmede Nederland drie weken lang in beroering werd gebracht
— om THORRECKE omver te werpen — voorwaar, wij waren evenmin
daarvoor ongevoelig als een millioen tweemaal honderdduizend katho
lieken van Nederland, waaraan een razende horde haar kwaadaardigen
haat zocht te koelen... Wij hebben gezwegen! Hadden wij het niet ge
daan... burgeroorlog ware voor lang reeds losgebroken..." Thans was de
tijd van spreken gekomen, »en wij zullen spreken," zoo besluit De Tijd.
Het eerste sprak nu J. A. ALBERDINGK THIJM , die den 20. April
zijn heerlijk vlugschrift De katholieke kerkregeling in ons Vaderland ')
•leed verschijnen. Meesterlijk geschreven, waardig en kalm van toon
bewees het boekje zonneklaar het grondwettelijk recht der katho
lieken; verklaarde de uitdrukkingen fier allocutie en der bul, toonde
de beteekenis van den eed der bisschoppen en kwam krachtig op tegen
hen, »die slechts één tijdperk der geschiedenis nationaal heeten, die
de kleingeestige vrees koesteren, dat eer, gedeelte onzer geschiedenis ver
nietigd zou kunnen worden, die eene richting laaghartig noemen,
wijl zij in de waardeering van de grcotste figuren onzer geschiedenis
met hen in meening verschilt, die niet berusten in den Nederlandschen
volkstoestand, gelijk die door de grondwet omschreven wordt, die
zich beijveren

werking van die grondwet te belemmeren".

Dat

dit verklarend en kalmeerend geschrift van Ar.nERniNCK THYM verstand
en hart weldadig aandeed, blijkt uit het feit. dat het in korten tijd
zelfs een vierden druk beleefde.
Indrukwekkender nog klonk Een bezadigd woord aan mijne wel
gezinde protestantsche landgenoolen -) van den hoogleeraar C. B ROERE
te Warmond: »een vlugschrift, dat uitmunt door redeneertrant, stijl,
degelijkheid en bezadigdheid. Het behoort gerekend te worden onder
de meesterstukken van apologieën."
DROERE

noopt den lezer met onweerstaanbare kracht, de April

beweging onverstandig, onvoorzichtig, hartstochtelijk, wanordelijk en
zwanger van oproer en burgerkrijg te noemen. Hij toont, aan welke
zijde in den strijd het recht was en vraagt zagevierend, wie zich het
') Langenhuysen, Amsterdam, 1853.
') Ter gelegenheid der R. K. kerkregeling, 's Gravenhage, Gebr. ,T. en
II. Langenhuysen.
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meest Nederlandsch heeft gedragen.

De onredelijke hartstocht, die

zich moeilijk onmatiger kon aanstellen en geweldiger schreeuwen?
Of die practische inschikkelijkheid, die zich voegt naar de omstandig
heden? het gezond verstand, dat eenvoudig en stil zijnen weg gaat?
dat taai geduld, die kalmte, die bedaardheid ? vooral dat innig bewust
zijn van 't geen recht is ?
Onverzettelijk
katholieken.

noemt

BROERE

de

kracht

van

het

recht der

De katholieken maken twee vijfden der bevolking uit

en hij noemt dit een feit, waartegen geen theorieën iets vermogen.
De heerschende begrippen aangaande de godsdienstvrijheid zijn voor
hem terecht een onverwinbare macht. De gebiedende plicht der zede
lijkheid is de derde kracht, die het goed recht der Katholieken steunt:
want de protestanten zijn menschen, Nederlanders, Christenen, en
daarom zal het recht zegepralen.
Verheven is het slot der brochure, waar BROERE uit de vervolging
zelve de zegepraal der Nederlandsche Kerk voorspelt. »Door vervolging,
zegt hij, heeft het geloof van den H. WILLIBRORD hier wortel gevat,
en door vervolging is het hier verlevendigd. Slechts de tronk bleef er
over van dien ouden boom, en strekte met zijn halve, afgeknotte
armen aan den voorbijganger ten spot. De een lachte, de ander
schudde het hoofd, niemand was er zoo verachtelijk of hij wierp nog
een blik zijner verachting op hem neer. Maar o! die boom had wor
telen, had eeuwen lang wortelen geschoten in den grond, en terwijl
zij gedrenkt werden van Gods milden i'egen, schoot Diens levenwek
kende zon hare stralen over hem heen. Nieuwe jeugdige loten sproten
aanstonds van alle zijden uit. Vergeefs riepen zijn schenders: boom,
gij zult niet groeien! en vingen opnieuw hun mishandeling aan. De
regen bleef vallen; de zon bleef schijnen; de boom groeide altoos en
onophoudelijk voort, bij ieder getijde, bij nacht en bij dag, tegen het
snoeimes in, tot zoo lang, dat men den arbeid opgaf en hem al spot
tende verliet. Daar schoten in levendige bochten zijn takken omhoog,
daar openbaarde zich wat er werkte in den hemel, en wat er verbor
gen zat in den grond, ja, daar staat hij eindelijk en wuift zijn kruinen
dien wijden hemel te gemoet. Wat zult ge nu doen? vraagt BROERE.
Weder aan het hakken en het houwen gaan ?" <)•
') Bezadigd Woord enz. bl. 75—70.

'M)
Zou streed men gematigd en kalm, maar tevens lier en onweer
staanbaar. De eerste plaats in dezen strijd viel echter niet aan de
vlugschriften ten deel, maar veeleer aan de dagbladen, en onder deze
aan De Tijd.
Den !2o. April had er te Amsterdam een beraadslaging plaats,
waaraan deel namen ,T. A. SMITS, hoofdredacteur van De Tijd, hoog
leeraar BROERE, Dr. CRAMER en J. A. ALBERIIINGK THIJM. De gedragslijn
van De Tijd te bepalen was het doel dezer bijeenkomst. Met warmte,
zoo besloot men, zal De Tijd worden geschreven. De tegenpartij moet
de overtuiging hebben, dat de katholieken niet vreezen. Want het
spreekwoord zegt: Qui se fait mouton, le loup le man,je. Toch mag
de vurigheid van De Tijd niet in zenuwachtigheid ontaarden, omdat
daaruit gemakkelijk overdrijvingen en onwaarheden volgen. De Koning
moet worden gespaard; dat is niet alleen plicht, maar ook in het
belang der katholieken. Deze toch moeten indachtig zijn, dat Holland
hun vaderland is. Dat was altijd hun glorie en is het nog heden.
Tegenover het ministerie zullen zij een afwachtende houding aannemen
en eer tot een ongunstige dan een gunstige meening overhellen.
Met betrekking tot de nieuwe kerkregeling zal men de kwalijk ge
zinden zoo min mogelijk verwijten doen, maar veeleer aan hen, die
te goeder trouw zijn, verklaring en opheldering geven. In het algemeen
zal men trachten de vijanden in aantal te verminderen, er meer op
uit zijn hen tot zich te trekken, dan de klove, die hen afscheidt, te
verbreeden.
Ook

in de buitenlandsche pers zal men de belangen der Neder-

landsche katholieken voorstaan. Graaf DUCHASTEL wil het Journal de

Jtru.i elles en den Ami de la reli;/ion inlichten en nauwkeurig op de
hoogte houden. Dr. CRAMER zendt artikelen aan de Univers, die ver
schijnen met de onderteekening van den redacteur Du LAC. Afschrif
ten daarvan worden gezonden aan Die Volkshalle en de Tablet, Ook
aan de Emancipation Beige en het Journal d'Auvers zullen artikelen
geworden. Wat de binnenlandsche katholieke bladen aanging, deze
hadden te kennen gegeven zich te richten naar De Tijd, met uitzon
dering echter van de Nieuwe Nijmcegsche Courant, die al te heftig
en revolutionnair optreedt
1) Papieren Cramer. Cramer aan Dnchastel, 25 April. Cramer aan Dommer
van Poldersveldt.
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Bestond in die dagen het plan, het vlugschrift van BROERE in het
Fransch te vertalen, het stuitte later op moeilijkheden. Toch leverden
de brochures van BROERE en THIJM rijke stof voor buitenlandsche
bladen en voor correspondenties in de Civitta Cattolica ').
»Moge God al deze moeite zegenen"! zeide men op het einde der
vergadering te Amsterdam. En waarlijk het godsvertrouwen was in
die tijden groot en algemeen. Men kon niet gelooven, dat God de
katholieken, na ze zichtbaar te hebben gezegend, thans zou verlaten.
Zeer veel werd er gebeden. Een aardige anecdote verhaalt Br. CRAMER
van een oud moedertje, dat hij als geneesheer vaak bezocht. «Watis
men dwaas, zeide zij eens, de Kerk aan te vallen in de maand van
Maria (Mei).

Weten zij dan niet, ging zij den rozenkrans toonend

voort, dat wij in deze maand de wapenen geen oogenblik neerleggen" 2) ?

y

Het gebed vreesde de regeering natuurlijk niet zoo zeer, maar
wel den krachtigen toon der katholieke bladen en meer nog de goed
ingelichte buitenlandsche pers. VAN HALL liet aan BUCHASTEL weten,
dat hij hoogst ontevreden was over De Tijd.

Be katholieken, zoo

zeide hij, moesten hem niet bestrijden, te minder daar hij op zijn
beurt rechtvaardig en billijk zou zijn tegenover hun belangen. »Wees
rechtvaardig en billijk, zoo werd hem door BUCHASTEL geantwoord,
en gij hebt niets van hen te vreezen. Indien ge echter vijandig tegen
hen optreedt, dan zal de katholieke pers u mordicus vervolgen" 3).
Hoe bang VAN HALL was voor de vreemde pers, blijkt uit een
schrijven van BE LAET, redacteur van l'Emancipation Behjc. Beze
ontving een bezoek van Ao. BECHAMPS, Belgisch oud-minister van
buitenlandsche zaken

Hij zeide, een boodschap te hebben van den

Nederlandschen gezant te Brussel, die van VAN HALL de opdracht
had ontvangen, toch te zorgen, dat die Brieven uit Rotterdam in
L'Emancipation werden gestaakt.

»Deze artikelen, voegt BE LAET

erbij, schijnen in Holland zulk een indruk te maken, dat het ministerie
er bang van wordt" 4).
Vurig verlangde daarom VAN HALL , zich met de katholieken te
1)

T.
T.
3) T.
4) T.
2)

a.
a.
a.
a.

p.
p.
p.
p.

Broere aan Cramer, l(i en 25 Juni, 6 en 11 Juli 1853.
Cramer aan Lurasco, 18 Mei, 1858.
Dr. Cramer aan Lurasco, 18 Mei.
De Laet aan Cramer, 18 Mei 1853,
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\ei staan. Reeds bij liet eerste ollicieele bezoek als minister liet hij
zich tegenover DÜCHASTEL ontvallen, dat de katholieken, liet kostte
wat het wilde, van de liberalen moesten gescheiden worden '). De
katholieken winnen, hun vijandige stemming veranderen, was daarom
zijn streven.
fusschenpersoon was generaal Jhr. L>E STUERS, dien men voor
die rol bijzonder geschikt oordeelde.

Hij telde toen ongeveer vijftig

jaien, had langen tijd in Indië doorgebracht, en was geen ijverig
katholiek. Toch had hij vóór zijn huwelijk met de dochter vangeneïaal DE KOCK verklaard, dat al zijn kinderen katholiek zouden worden
opgevoed, en ook

woord gehouden. Sedert eenige jaren woonde DE

STUERS te 's Gravenhage en was de intieme vriend des Konings, wiens

volle vertrouwen hij genoot; stond daarbij op zeer goeden voet met
VAN HALL en baron 1* ORSTNER
feuille van oorlog dankte.

VAN DAXIIIENOY, die hem de porte

Den b. Mei 18o3 had generaal DE STUERS een ontmoeting met
graaf DÜCHASTEL, en terstond zonder eenige aanleiding bevond men
zich op kerkelijk-politiek terrein.
De katholieken, aldus DE STUERS, zijn verloren, indien zij geen
steun vinden bij het tegenwoordig ministerie. Maar hoe zal dit ministeiie steun verleenen aan een partij, die het voortdurend bestrijdt.
Staken echter de katholieken hun vijandigheden, komen zij het minis
terie voorzichtig te hulp, dan zal het ministerie hen wederkeerig en
wel met kracht steunen.
Onmogelijk, antwoordde DÜCHASTEL, kunnen de Katholieken dit
ministerie steunen. Dankt het dan zijn bestaan niet aan een protestantsche beweging .' heeft het zich niet verbonden, voldoening te geven
van de vijanden der katholieken? Voor dezen kan het dus niet billijk
zijn, indien het zijn beloften jegens hen, die het aan het bestuur
brachten, gestand doet. Houdt het ministerie deze belofte niet, zijn
tegenwoordige beschermers zullen het ten val brengen. Onmogelijk
is liet derhalve voor de katholieken, aan zulk een ministerie ver
trouwen te schenken.
Zoo men wil, hernam DE STUERS, zal men zich zeer gemakkelijk
kunnen verstaan. De stemming van den Koning en het ministerie is
') T. a. p. Duchaatel aan Cramer, 26 April.

392
rriij bekend. Gaarne zuu ik een der heeren, die invloed hebben op «le
katholieke partij, ontmoeten. Van hem wilde ik weten, wat de katho
lieken willen en welke voorwaarden zij stellen, om vrede te sluiten
met het ministerie.
Kom dan aanstaanden Zondag bij mij dineeren, antwoordde DuCHASTEL, gij zult dan Dr. CRAMER aantreffen en kunt een poging
doen, het met hem eens te worden.

Zeer gaarne, hernam DE STUERS , maar zorg, dat een katholiek
Kamerlid ons onderhoud bijwoont.
Uitstekend, besloot DUCHASTEI ,, ik zal DOMMER VAN POI.DERSVEI.DT
vragen, om van de partij te zijn; en ik zal voor de volledigheid ook
baron WITTERT uitnoodigen. Wij dineeren om half vijf.
Op Zondag den 15. Mei, tegen het bepaalde uur, was het gezel
schap ten huize van DUCHASTEL bijeen.

In den beginne vlotte het

onderhoud niet; de een sloeg den ander gade. Alleen werd er gezegd,
dat baron MOLLERUS in de eerste dagen van April door zijn herhaalde
bezoeken te Utrecht en Amsterdam het vermoeden gewekt had, dat
in de allerhoogste kringen de anti-katholieke beweging werd begun
stigd.

Ook de woorden door baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN,

tijdens de audientie der commissie in de antichambre te Amsterdam
gesproken, kwamen te berde. Generaal DE STUERS scheen niet zeer
op zijn gemak. Nu staat echter de gastheer, graaf DUCHASTEL, op,
heft het champagneglas in de hoogte om een toast te slaan: «Heeren,
zeide hij, ik drink de gezondheid des Ivonings quand mème!"

Van

dit oogenblik nam het gesprek een heel politieke kleur aan, en ter
stond bevond men zich te midden eene zeer ernstige discussie.
Generaal DE STUERS stelde als grondslag, dat Nederland een
protestantsch land was; dat de protestanten recht op zeker overwicht
hadden, op eenige voorrechten, omdat zij hooger stonden in aantal,
beschaving en rijkdom; dat de gelijkheid van rechten, ten gevolge
eener revolutionnaire beweging aan de katholieken toegekend, onna
tuurlijk was en volstrekt niet overeen kwam met den waren stand
van zaken; dat eindelijk de katholieken, om niet alles te verliezen,
zich moesten tevreden stellen uiet het status quo van vóór 4 Maart.
Dit zou voorzichtiger zijn, zoo besloot DE STUERS, dan kwalijk gegronde
rechten te doen gelden.
Men antwoordde, dat de quaestie zeer noodlottig gesteld was. Zou

het onderhoud tot iets kunnen leiden, dan moest een ander punt
van uitgang gekozen, namelijk het (jemeene

recht.

Na eenige redekaveling gaf DK STUERS toe, dat het genot van het
gemeene recht aan de katholieken niet kon worden geweigerd. »Maar,
zoo ging hij vcort, waarom zouden de katholieken THORBECKE steunen?
Waarom zich vijandig toonen tegen het nieuw ministerie, dat toch
de handhaving der grondwet beloofd heeft ?"
In hoofdzaak werd daarop het volgende geantwoord: Als partij zijn
de katholieken noch Thorheckianen noch van-Hallianen. Nooit zullen
zij het een noch het ander kunnen zijn. Ook in de toekomst moeten
en zullen zij blijven, wat zij altijd geweest zijn ; namelijk een onzijdige
partij, die aan haar leden alle vrijheid laat in ondergeschikte punten,
maar hecht vereenigd blijft, om te handhaven en te verdedigen de
rechten der vrijheid en der godsdienstige onafhankelijkheid; de rechten
aller vrijheden daaruit voortvloeiend, zooals vrijheid van onderwijs,
vrijheid van vereeniging en vrijheid van armenzorg.

Bewijst het

ministerie door daden, dat het die vrijheden, welke den katholieken
dierbaarder zijn dan hun leven, eerbiedigt, dan kan het op hun steun
rekenen. Mocht daarentegen het ministerie zich tegen die vrijheden
verzetten, dan zijn de katholieken verplicht, zulk een ministerie te
bestrijden zoó lang, totdat het de wapenen neerlegt.
Dit vooropgesteld, kan generaal L)E STUURS zoowel de gedragslijn
der katholieke pers als die katholieke kamerleden met zekerheid voor
spellen. Wordt de godsdienstvrijheid pure ac simpliciter geëerbiedigd,
dan kan het

ministerie den steun der katholieken met zekerheid

verwachten, zoo niet, het tegendeel.

Dit is echter niet alles wat de

katholieken met recht van het ministerie VAN HALL kunnen eischen.
Aan de hatelijkste hartstochten heeft dit ministerie voldoening beloofd.
Wellicht heeft het reeds stappen in die richting bij den H. Stoel
gedaan. Met billijkheid kunnen de katholieken vragen, dat de H Vader
met allen eerbied

wordt

behandeld.

Eerbiedige liefde dragen alle

Nederlandsche katholieken den H. Vader toe, en zij zullen niet dulden,
dat

VAN

HALL zich

zoo hooghartig jegens Zijne Heiligheid blijft

gediagen, als hij dat tot heden gedaan heeft inzake de kerkelijke
hierarchie.
Als derde punt wordt gevraagd een spoedige en volledige erken
ning van het voldongen feit der katholieke organisatie. VAN HALL
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heeft liet recht verklaring te vragen en niets meer. Gaat hij verder,
dan staat hij met de katholieken op voet van oorlog.
De katholieken vragen derhalve :
Eerbied voor den persoon des Pausen.
Spoedige en volledige erkenning der kerkregeling.
Handhaving der godsdienstvrijheid en godsdienstige onafhankelijk
heid.
Handhaving der gelijkheid voor de wet van alle wettig erkende
belijdenissen.
Het onderhoud duurde van half zes tot acht uren. Generaal DE
STUERS, in den beginne hooghartig en fier, weid ten slotte zacht en

handelbaar. Men had hem gezegd, dat het de vraag niet meer was:
bisschoppen of niet ? maar dat er een quaestie was gerezen tusschen
de dynastie en de zonen der patriotten. Was de dynastie nog te
redden, dun kon dit alleen geschieden door de katholieken. DE STUERS
verzekerde plechtig:
Dat de Koning van ijoeden

wil was; dat Z. M. het betreurde te

Amsterdam woorden te hebben <jesproken,

waardoor de katholieken

konden gegriefd worden; dat liet ministerie zeer veel aan den steun
der katholieken hechtte, dat bijgevolg de Koning en liet ministerie alles
in het werk zouden stellen, om de rechten der katholieken te vrijwaren
en de goede verstandhouding van weleer te herstellen.
De katholieken zien uit naar daden, antwoordde men hem. Dat
dus de Koning en het ministerie de goede gezindheid, die men in
hooge kringen jegens ons koestert, dooreen overtuigend feit bewijzen!
Want de katholieken hebben wel reden, wantrouwig te zijn. Daden
alleen kunnen ons vertrouwen inboezemen 'j.
Maken wij uit dit merkwaardig onderhoud op, dat de katholieken
om geen enkelen prijs bereid gevonden werden, ook maar één hunner
beginselen te verloochenen, evenzeer blijkt eruit, dat VAN HALL de
katholieken trachtte te winnen, of althans voor het oogenblik den
toon der katholieke pers te matigen. Hetgeen DE STUERS aanvankelijk
voorstelde, terug te keeren tot het status ijuo van vóór 4. Maart'1853
en dus terug te komen op het feit der kerkelijke organisatie, kon bij
VAN HALL onmogelijk ernstig gemeend zijn. Zijn eenig doel was, de
') Dit onderhoud in Papieren Cramer. Cramer aan Lurasco, 18 Mei 1853.
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katholieken te sussen, lion in hun afwachtende houding te versterken.
Want behalve dat dit tot zijn systeem van »apaisement" behoorde,
was het hem tevens dienstig voor de aanstaande verkiezingen. Zoo
toch werden hem de liberaliseerende protestanten, die de Aprilbe
weging tot zijn partij had gedreven, niet weer afhandig gemaakt.
Nog nooit was een verkiezing zóó voorbereid als deze. Daartoe had
gediend de Aprilbeweging met al haar verschrikkingen; het ministerieel
piogram \an 26 April; de openbaarmaking der diplomatieke corres
pondentie tusschen Rome en de vorige regeering in de Staats-Courant
van 27 April •); de groote spoed, waarmee de oude Kamer ontbonden
en de verkiezing eener nieuwe werd aangeschreven. «Indien men
daartoe mocht overgaan, schreef W . VAN RAPPARD aan VAN HALL,
beschouw ik, dat het spoedigst het beste is" -). VAN RAPPARD wist
wel, dat het ijzer moest worden gesmeed, nu het heet was.
De coalitie G « O K N - \ A N D A M - V R E E D E , een monsterverbond van
bittere vijanden beoogde hetzelfde doel.
Het afgetreden ministerie, al zijn vrienden en aanhangers noemde
men vrienden van Rome, en moesten uit de Kamer geweerd. Tal
van liberalen hadden hun vaandel verlaten. Vrijzinnigen op kerkelijk
terrein zag men ijveren voor antirevolutionnaire candidaten. Van geen
tegenbedenkingen wilde men hooren. De haat tegen Rome was gaande
gemaakt; door dien haat liet men zich leiden3).
Bij »protestantschen ijver" voegden de leiders «vaderlandsliefde".
De Koning, zoo stelde men het voor, had zich te Amsterdam tot hoofd
der protestantsche partij verklaard; had de grieven tegen het minis
terie lnoniiecKE tot de zijne gemaakt. Daarom zou de leuze der
verkiezing zijn: Oranje boven! Kiest men voor het nieuw ministerie,
dan heet men handhaver van het huis van Oranje; kiest men echter
de candidaten der Thorbeckiatien, dan werkt men aan den val der
dynastie 4).
De toestand was niet zonder gevaar. Het heele volk, zoo vreesde
men, zal in twee partijen worden verdeeld: Orangisten, en anderen,
') Hoe partijdig die stukken gepubliceerd zijn, zie Aprilbeweging bl. 89—93
De Gids 1902, III, bl. 61.
3) Aprilbeweging, bl. 93—84.
2)

4) Over het misbruiken der Oranjeleuze, zie De Aprilbeweging en de oude
Oranjepartij. Zalt-Bommel 1855.

i

3". Hl

die woldia ook een partijnaam zullen hebben. En hoe anders zullen
zij zich noemen dan Patriotten. De toestand van het laatst der XVIlIe
eeuw staat voor de deur. Het huis van Oranje zal het lot der Oranjeleuze deelen. Machtig zal het zijn, wanneer ze zegeviert. Maar wat
zal er geschieden, wanneer ze geslagen wordt? De geschiedenis, zoo
zeide men, geeft het antwoord op die vraag ')•
Men ziet het, nog altijd vleiden zich de katholieken met de moge
lijkheid eener overwinning; maar ze werd van dag tot dag geringer.
Ontzettend werd van beide zijden gewerkt.
Te Utrecht was onder de zinspreuk Koning en Vaderland «een
anti-revolutionnair-conservatief-antipapistische vereeniging" opgericht,
die hoewel slechts uit een tiental mannen bestaande, veel kracht
ontwikkelde, in den lande vertakkingen zocht te vestigen en door
Mr. F. H. C. Dieling onderteekende manifesten uitvaardigde. Het
protestantsche, Oranjegezinde volk werd daarin ten strijde geroepen
tegen de Roomsch-katholieken, die »de vijanden van het geloof (der)
vaderen", en »de hartelijkste vrienden van Oranje en Nederland niet
zijn '. De protestantsche candidaten alleen konden »in Oranje steun
vinden en den naam van Nederlanders verdienen." »Onder eerbiediging
der grondwet" moet men alleen zijn stem uitbrengen op de vrienden
van den godsdienst, van Oranje en van Nederland. >)
»Op de belangen van het protestantismus alleen" had de Vereeni
ging het oog, «zonder bijmengsel van politieke opinie" en vraagt
alleen medewerking, »om het protestantismus in Nederland te hand
haven" en richt zich bij voorkeur tot de dominé's, die «deze gevoelens
van vaderlandsliefde en protestantschen ijver' zullen opwekken.3)
Altijd krachtiger werd het volk aaangespoord, om voor het
niéuwe ministerie te stemmen, omdat het ministerie Thoureoke
zich had beijverd, de «priesterheerschappij, steeds in Nederland
gehaat, in te halen als een palladium ter bevestiging van rust
en vrede" '); omdat «Nederland in den zin van de overgroote meer') Dr. Cramer, VEmancipation Beige van 13 Mei.
M a n i f e s t , Utrecht, N. de Zwaan. Vgl. de circulaire den 20. Mei door
baron M. C. Tb. van Lijnden na den dood van Mr. Drieling, als loco-secretaris
onderteekend. .1 faandel. Kronijk, 1853, I, bl. t>42 vv.
3) Manifest voor Hoorn, 6 Mei 1853.
Een woord aan mijne mede-stemgerechtigden, Goes 1853.
2)
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derheid dei

natie, welke op hare geschiedenis en godsdienst, op

Oranje en Bijbel, op eensgezindheid en vrijheid, trouw en liefde"
prijs stelde, een nieuw ministerie THORBECKE niet kon dulden ');
omdat alleen de «ware vaderlanders, die het met Oranje en Neder
land wèl meenen," de grief gevoelden »het vaderland door het minis
terie THORBECKE aangedaan"2); omdat er strijd bestond «tusschen
het Roomsch en Protestantse!) beginsel, tusschen valsche verdraag
zaamheid en christelijken ernst, tusschen Evangelische vrijheid en
Koomsche priesterheerschappij" «); omdat het Roomsche Christendom
is het Heidensch Christendom en deszelfs levensbeginsel, het Ultramontanisme en Jesuitisme, een geduchte samenzwering tegen den
menschel ij ken geest; omdat het nieuwe ministerie is een nederlaag
voor de vrijzinnigen, een protest tegen Rome en eene voldoening aan
het beleedigde protestantismus voor het oog van geheel Europa" 4).
De beweging was weer in vollen gang.

Vlugschriften en pam

fletten verlieten de pers en zweepten de gemoederen op.

Plakkaten

tegen THORBECKE en de bisschoppen versierden opnieuw de hoeken
der straten en vonden gretige lezers. Met niet minder heftigheid werd
in de bladen der coalitie: De Nederlander, De Fakkel, De Morgenster,
enz. de verkiezings-campagne geleid.
Roven allen spreidden de predikanten een ongeloofelijken ijver ten
toon. 1 it heel de provincie Groningen kwamen zij een week vóór de
verkiezing bijeen, en beraadslaagden over de keuze der personen. De
Middelburgsche predikanten vaardigden zelfs een manifest uit, «met
hun namen onderteekend", ten einde »in staatkundige twisten hun
invloed als herders en leeraars in het belang van Koning en vader
land aan te wenden" 5).
«Onbekende maar niet minder ijverige bondgenooten" begunstigden
het nieuwe ministerie. Te Deventer was THORBECKE gesteld, vóór de
herstemming kwam er echter een gerucht in omloop, dat de intendant
van Het Loo was gekomen, om met de wegneming van het garnizoen

') Is een nieuw ministerie-Thorbecke mogelijk? hij Ketnink en Zoon, Utrecht.
Open brief aan Mr. H. f/. Tels. Rotterdam.
•) De Stembus. Een woord aan mijne medekiezers enz Amsterdam.
V Liberalisme en Roomsch-Catholicisme. Thorbecke en Home, enz. Leiden.
•') Aprilheweijinj, bi. 95—96.
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te dreigen, indien TIIORBECKE zegevierde. De Bredasche kiezers, die
ook op THORBECKE het oog hadden, hoorden vertellen, dat mogelijk
de militaire akademie kon worden verplaatst.

In Den Haag werd

voor VAN ZUYLEX gewerkt, toen eenklaps een blad, »dat geacht werd
onder de leiding van een der bewindslieden te staan", een advertentie
gaf, «die op straffe van verlegging der residentie het stemmen voor
VAN ZUYLEN verbood".

op

Kort nadat te Maastricht en Breda de keuze

I HORBECKE was gevallen, bedankte de Koning »als beschermheer

der maatschappijen van landbouw, in die beide steden gevestigd".
Was het wonder, dat men aan al deze feiten een eigenaardige
beO
O
teekenis hechtte ') ?
Voor het nieuw ministerie begon nu de zaak allengs zeer goed te
staan; en men schreef uit Den Haag aan VAN NISPEN, dat het gunstig
gestemd was.

Deze laatste verwachtte voor de katholieken niet veel

goeds en vreesde, »dat gefanaliseerde kiezers alleen op onverdraag
zaam bekenden zouden stemmen, en de als billijk en rechtvaardig
bekenden, op welke ze anders zouden gestemd hebben, daarom zouden
loslaten". Hij zag »den toestand nog altijd zeer duister in," te meer,
daar

nieuwe inlichtingen hem in het gevoelen versterkten, »dat

het de uitslag der verkiezingen zijn zal, die zal beslissen wat de
katholieken te wachten hebben". Hij heeft »het er voor gehouden
en houdt het er nog voor, dat het ministerie de katholieken met
fraaie woorden zal paaien, maar niets doen vóór den alloop der ver
kiezingen. hn vallen deze uit zooals het alleszins is te duchten, dan
zullen de katholieken eens gewaar worden, hoe weinig ze te hopen
hebben, hoe zwaar de hand op hen zal drukken en wat er van de
katholieke organisatie door het gouvernement zal worden gemaakt".
Mocht men tegen alle hoop in zegevieren, dan zou, »zoo de katholieken
te ostensibel daartoe mochten hebben geholpen, zelfs godsdienstoorlog
gevreesd worden" 2).
Intusschen zaten de katholieken en liberalen niet stil.

Zelfs op

verkenning ging men uit door het land en bevond, dat de vijand vrij
wat gunstiger terrein en stelling had. Te Zwolle blijft men bepaald
op SI.OF.Ï en THORBECKE, te Deventer op THORBECKE. Alleraange') Aprilbeweging, Ijl. !)6—5)7.
2)

Papieren Cramer. Van Nispen aan Craraer, 9 Mei.
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naamst is het te zien, hoe weinig godsdiensthaat aldaar is ingedrongen.
I e Zutphen hebben de dominé's de gemoederen zoodanig verbitterd,
dat men de burgerlijke beleefdheid niet meer in acht neemt. Te
Arnhem is, op dominé KEIJZER na, alles bijna op den ouden voet
gebleven. Overal echter hebben de Thorbeckianen verloren. Te Nij
megen zal, naar verwachting, alles goed gaan. Ook verwacht men veel
goeds van Friesland en Groningen. Zwolle, Arnhem, Gouda, Gorcnm.
Tiel,

Dort,

behalve onze eigen kiesdistricten geven zorg.

Overal

verzoekt men zoo min mogelijk publiciteit aan onze of liever hunne ')
candidaten te geven. Zij vreezen en terecht, dat waar het bekend wordt,
dat de Roomschen dezen of genen kiezen, dezen dadelijk gediscrediteerd
en tegengewerkt zullen worden. De meeste heeren zijn tegen brieven 2),
omdat deze hoe dan ook bekend raken, terwijl de Heilige-Oliemalen
de geschikste gelegenheid hebben aangeboden. Men rekende zich ver
plicht dit mee te deelen, want dit was het gevoelen van pastoor
BROUWER te Arnhem en vele anderen. Men meende dat die brieven
meer kwaad dan goed zouden doen 3).

De redactie van De Tijd »na rijp beraad en na deswege het advies
te hebben ingewonnen van onderscheidene vrienden", zooals BROERE,
THIJM, DOMMER, DUCHASTRL en vermoedelijk ook VAN NISPEX deelde

dat gevoelen niet,. Wel achtte

zij het minder raadzaam, onder de

buitengewone omstandigheden, waarin men verkeerde, openlijk en met
den vereischten nadruk partij te kiezen voor die candidaten, welker
benoeming in het algemeen belang is. Van den anderen kant echter
meende zij haar roeping te kort te doen, indien men een volstrekt
stilzwijgen bewaarde. Daarom veroorloofde zich Dr. ('RAMER, uit naam
der redactie van De Tijd aan eenige veelgeachte personen in de ver
schillende kiesdistricten mede te deelen, welke candidaten op hunne
bijzondere en veelvermogende bescherming eene bijzondere aanspraakhebben 4).
Ofschoon dus de candidaten in liet openbaar niet werden aanbe
volen, met kracht wekte men de kiezers op tot lieren strijd. Met

') Der liberalen.
5)

Voor de verkiezing werken door middel van brieven en circulairen.
Bericht ingekomen bij Dr. Cramer.
4) Circulaire van 11 Mei 1853.

3)

400
name

werd bij die gelegenheid het program van het ministerie

scherp
»een
de

gehekeld.
valsch

en

Men

zeide,

dat

het

op den waren toestand

bedriegelijk licht" wierp, een beroep deed »op

godsdienstige hartstochten" >); dat in dat officieele stuk »de

godsdienstige quaestie alle andere" beheerschte. De Tijd noemde het
onhandig

en

gewaagd.

Het ging er van weerszijden heftig toe-

Zoowel de politieke als de kerkelijke quaestie kwam herhaaldelijk ter
sprake.

Mgr. BELGRADO oordeelde, dat zulk een pennestrijd hem

groote schade zou doen

»Maar, Mijnheer, zoo schreef hij 30 April

aan Dr. CRAMER, De Tijd begint de hooggeplaatsten hier te stooten.
In

t belang mijner zaak vraag ik nogmaals voorzichtigheid en bijna

een volslagen stilzwijgen over de kerkelijke zaak, tevens voor het
oogenblik zelfs groote gematigheid in de politieke artikelen.

Anders

bedelft gij mijne zaken zonder de uwe te verbeteren. Het tegenwoordig
ministerie heeft niet het voornemen om ons kwaad te doen

Het

is volstrekt noodzakelijk, de politiek van den godsdienst te scheiden.
Deze laatste moet altijd waardig en eenvoudig, maar voor het oogen
blik in het geheel niet behandeld worden" 2).
]>racht deze vermaning eenige wijziging in de manier van strijden,
gezwegen werd er allerminst.

Met vuur en kracht werd er voor de

aanstaande verkiezing gewerkt. Hier en daar zelfs te ontstuimig, en
wat noodlottig was, onhandig en ondoordacht. »Geen erger vijanden
dan onhandige vrienden" zegt het spreekwoord. Want in »een spoedig
aangevlogene opgewondenheid" stelde het Journal du Limbourg niet
meer of minder voor, dan dat THORBECKË in alle kiescollegiën van
Limburg zou gekozen worden. Daarmee niet tevreden vroeg het blad,
dat de naam van

riiORBECKE

zou te voorschijn komen.

uit

alle stembussen van Brabant

Ja, zelts aan de katholieken en liberalen

van boven den Moerdijk riep het toe, om in alle districten de candidatuur van THORBECKE te doen zegevieren. Nog bijtijds echter werd
het Maastrichtsch blad op zijn onbezonnen ijver oplettend gemaakt
en in een andere richting geleid 3).
De dag der verkiezing brak aan. Wel leden de Thorbeckianen op
Dinsdag den '17. en Dinsdag den 31. Mei geen verpletterende, maar
') De Tijd, 29 April.
2) Papieren Cramer Belgrado aan Crainer, 30 April, 1858.
3) De Tijd, 4 Mei, 1853.
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toch een gevoelige nederlaag : het Aprilministerie verwierf een vol
doende meerderheid. De anti-revolutionnaire partij steeg van drie tot
twaalf leden. GROEN VAN PRINSTERER werd te Zutphen en te 's-Gravenhage gekozen. Velen der bekwaamste en bezadigde Thorbeckianen;
VAN DER LINDEN en METMAN te Gouda, J. HEEMSKERK Bz. te Amster

dam, NIEROP te Hoorn en DULLERT te Zutphen vielen. Drie der vier
afgetreden ministers werden naar de Kamer afgevaardigd: THORBECKE
door Maastricht en Breda, VAN BOSSE door Botterdam, STRENS door
Boermond, terwijl VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT niet werd gekozen.
Na stond het ministerie vast, gesteand door het grootste deel der
natie. Maar het zij ter eere van VAN HALL gezegd de overwinning
maakte hem niet overmoedig en bracht hem niet af vin zijn oor
spronkelijke gedachte.
devies.

Apaisemenl bleef in zijn vaandel het eerste

Vreemd aan den eersten schok der Aprilbeweging, had hij

het algemeen petitionnement afgekeurd en ree Is bij de eerste audientie
van

1G.

steld:

April als derde

voorwaarde der kabinetsformeering ge

«Eerlijke en loyale uitvoering der bestaande grondwet. Zoo

veel mogelijk bevrediging van het gekwetste gevoel der Protestanten,
handhaving van de eer der natie en rechten van het poliiiek gezag,
mel

vermijding van opwekking, van verbittering der katholieken".
Aan deze voorwaarden bleef VAN HAI.L ook thans getrouw.

Met

die gevoelens bezield begon hij nu de redactie der troonrede, die bij
de opening der nieuwe Kamer, den 14 Juni, moest worden uitge
sproken. Met diezelfde gematigdheid liet VAN HALL de katholieken
begaan, die nog altijd door, zooals te midden van de heftigste woelingen
der Aprilbeweging, in stilte zich organiseerden en de hiërarchische
kerkregeling maakten tot een voldongen feit.

II
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HOOFDSTUK

DE BERAADSLAGING TE TLLBURG.

XI.

ÜE INBEZITNEMING DEB BISSCHOPPELIJKE

ZETELS. OFFICIEELE KENNISGEVING VAN DE ORGANISATIE AAN DE REQEER I N G D O O R M G R . B E L G R A D O E N D E B I S S C H O P P E N . H E T H E R D E R L I J K S C H R I . JVEX VAN BELGRADO AAN DE HERDERS EN GELOOVIGEN DER VROEGERE
HOLLANDSCHE MISSIE.

EERSTE MANDEMENTEN DER NIEUW BENOEMDE

BISSCHOPPEN. ARTIKEL VAN PROF. VREF.DE.

DANKSCHRIJVEN DER BIS

SCHOPPEN, DER GEWEZEN AARTSPRIESTERS EN DER LEEKEN AAN DEN
H. VADER. WELKOMSTGROET DER PASTOORS AAN MOR. ZWIJSEN. GELUKWENSCH DER KATHOLIEKE VEREENIGINGEN VAN DÜITSCHLAND EN OOS
TENRIJK AAN DE KERKPROVINCIE VAN NEDERLAND. VERZET DER JANSE
NISTEN TEGEN DE BREVE VAN 4 MAART.

Terwijl de Aprilstorm met altijd stijgende woede Nederland teis
terde, was de internuntius met de benoemde bisschoppen aan het
werk, het herstel der hierarchie tot een voldongen feit te maken en
volgens het verlangen des H. Vaders de breve Ex yua die zoo spoedig
mogelijk uit te voeren.
Hoe zou men echter deze moeilijke uitvoering beginnen en door
zetten, om niet alleen spoedig, maar ook veilig, zonder met de regee
ring in botsing te komen, tot een goed einde te geraken ? Den 4. April
raadpleegde de nieuw benoemde bisschop van Haarlem, Mgr. VAN
^ RF.K hierover zijn aartsbisschop Mgr. ZWIJSEN. Deze ontbood nu zijn

geleerden en ervaren vriend, den oud-minister J. B. V4N SON naar
Tilburg. Onze innigste dankbaarheid heeft VAN SON verdiend, dat
hij in die hachelijke tijden zijn geleerdheid en ondervinding dienstbaai gemaakt heeft aan de raadgeving en ondersteuning der nieuw
benoemde bisschoppen.

\ olgens zijn voorlichting en advies werd nu
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den 7. en 8. te Tilburg aangaande de invoering der nieuwe regelin»
het volgende bepaald:
Zoowel in de hoedanigheid van internuntius als van aftredend
vice-superior der Hollandsche missie behoort Mgr. BELGRADO aan den
minister van buitenlandsche zaken en aan den minister van R. K.
eeredienst ofiieiëele kennisgeving te deen van de nieuwe kerkelijke
organisatie en van de nieuw benoemde bisschoppen.
Is dit gedaan, dan dienen de nieuwe prelaten van hunne zijde,
zoo veel mogelijk gelijktijdig, kennis te geven aan het departement
voor de zaken van R. K. eeredienst van hunne benoeming en ver
volgens van de omschrijving der hun opgedragen diocesen. Bij deze
kennisgeving vermeldt de aartsbisschop de omschrijving der gansche
kerkelijke provincie en dus ook van de bisdommen zijner suffraganen
en geeft op, wie als zoodanig benoemd zijn. De conceptbrieven waren
door \ AN SON gesteld en behelsden niet anders dan een kennisgeving
en een aanbeveling in de voortdurende welwillendheid des ministe°rs, die
men tot hiertoe zoo ruimschoots had ondervonden.
Alles, vooral de officieële kennisgeving en de inbezitneming deizetels, moet met den grootst mogelijken spoed worden verricht, voor
eerst ten einde alle beraming van verzet, of van pogingen om te Rome
schorsing te erlangen, bij de regeering te voorkomen, en de organi
satie tot een voldongen feit te maken, alvorens de volkspassiën ten
top worden gedreven ; vervolgens om het denkbeeld, dat men vreeze
koesterde uit te sluiten. Op spoed vooral werd door VAN SON her
haaldelijk aangedrongen.
Nadat het Aartsbisschoppelijk mandement was voorgelezen, en
goed bevonden, kwam men overeen, dat met dit mandement een
exemplaar der "breve Ex qua die van den 4. Maart naar de pastoors
zou worden verzonden. Zoodoende zou men het antecedent hebben
gesteld, dat een ongeplaceteerde breve of Apostolische verordening
van den preekstoel was afgelezen. Een ander voordeel was hierin
gelegen, dat aldus de Paus zelf, wat formeeler is, de nieuwe kerklegeling aankondigde. Zoo was ook de afkondiging van het concor
daat van 1827 geschied.
In alles zullen de prelaten na gemeenschappelijk overleg »op den
zelfden voet' handelen. Want, zoo zeide VAN SON : Vis unita fortior.
Na eenigen tijd zullen zij, in hun hoedanigheid van nieuwbenoemde
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bisschoppen van Nederland, hun hulde gaan betoonen aan den Koning,
aan de Prinsen en de ministers van buitenlandsche zaken, eeredienst»
binnenlandsche zaken en ilnantiën.
VAN SON ontraadde liet, om nu reeds Mgr. LAURENT uit te noodigen,

in het aartsdiocees het H Vormsel te komen toedienen. Hij noemde
dit in de gegeven omstandigheden hoogst onvoorzichtig.
Ne inbezitneming van den aartsbisschoppelijken zetel per procu
ratoren te doen, werd door VAN SON voor het oogenblik verkieslijker
geacht; wyl bij de tegenwoordige stemming te Utrecht een plechtige
inbezitneming gewaagd zou zijn, en anderzijds het verrichten dezer
formaliteit in het geheim of in stilte vrees zou verraden. Als voor
beeld werd aangehaald, dat ook SONNIUS en verschillenden zijner op
volgers per procuratoren bezit hadden genomen.
Als algemeene gedragslijn werd aangenomen, om tegenover de
regeering en de protestanten volstrekt niet uitdagend op te treden;
maar kalm en vastberaden vooruit te gaan, zonder zich aan het
hartstochtelijk gewoel der opgewonden menigte te storen.
VAN SON oordeelde, dat men na de kennisgeving aan den minister
van eeredienst, met dat departement op den gewonen voet zou blijven
handelen en correspondeeren, alsof er geen verandering had plaats
gehad.

Insgelijks zou men deze kennisgeving spoedig doen en terstond
daarop het mandement en de breve van het herstel aan het volk
laten afkondigen, en dit vooral met liet oogmerk, dat de nieuwe
organisatie haar volle beslag krijge en onherroepelijk worde. Ten
sterkste drong VAN SON hierop aan en zeide dat aldus geschieden
moest »èn om alle verzet ijdel te maken, èn om de opgewondenheid
der andersgezinden te doen bedaren door de overtuiging, dat alle
regres onmogelijk is, èn om het vermoeden van vrees dezerzijds te
doen vervallen, én om het ongeduld der katholieken te doen bevre
digen. Of nu of nooit: »AHI nunc-ipso lioc momenlo, — aul numi/uam
postea."
Volgens VAN SON gebood de voorzichtigheid, dat de bisschoppen
van elke gezamenlijke handeling kennis geven aan Mgr. BELGRADO,
opdat de regeering hem niet onvoorbereid kan overvallen, en Zijn
Excellentie, aan de handelingen der bisschoppen vreemd, door een
verkeerd antwoord geen aanleiding tot verwikkelingen moge geven.

405
Ten slotte verklaarde VAN Son, »dat de grondwet de machtiging
des Konings niet vordert tot het aannemen van bloot kerkelijke zetels,
en zeer zeker niet van inlandsche kerkelijke titels; zoomede, dat
krachtens de bepalingen van het burgerlijk wetboek met opzicht tot
zedelijke lichamen, de bisschoppen met hunne onderhoorige kerkbe
sturen het diocees bij acte als zedelijk lichaam kunnen constitueerem
ook zonder machtiging der regeering." ')
Dit overleg, de daarbij uitgebrachte adviezen van VAN SON en
vooral de stijgende onrust des lands vestigden Mgr. ZWIJSEN meer
en meer in de overtuiging, dat er met spoed moest worden gehan
deld. »De protestantsche gemoederen zijn zeer gespannen, schrijft hij
den 11. April aan Mgr. VAN \REE; ik vrees voor de komst des
Konings in Amsterdam: men is ook daar niet zonder vrees. Jammer,
dat aan de zaak (der organisatie) zooveel publiciteit is gegeven en
men niet spoediger gehandeld heeft. Mgr. BELGRADO begint ook te
vreezen.

Ik was met hem overeengekomen, dat ik Woensdag (13

April) te Utrecht zou komen om possessie te nemen.

Ik had daar

omtrent reeds kennis gegeven aan HARTMAN; doch heden schrijft
BELGRADO mij dat dit uitgesteld moet worden" 2).
Dat dralen en uitstellen vond Mgr. ZWIJSEN zeer bedenkelijk

Ilij

kon echter geen ijzer met handen breken; BELGRADO werkte belem
merend.' »I)e toestand wordt bedenkelijk, schrijft ZWIJSEN alweer 18.
April aan VAN VREE, God geve dat hij goed eindige. Ik beaam vol
komen uw denkwijze omtrent de dadelijke inbezitneming der admi
nistratie. Dit zou, naar mijn oordeel, zeer stil, met een latijnsche
circulaire aan de geestelijkheid te richten, kunnen gebeuren.

Dan,

BELGRADO zal dit niet goedkeuren: hij heeft nadere instructiën omtrent

de wijze van bezitneming te Home gevraagd. UDH. zou hem dit, om
het gevaar van het oogenblik, kunnen voorstellen.

Ik heb de admi

nistratie van het diocees van 's Bosch als Administrator Apostolicus
reeds begonnen en de geestelijkheid bij circulaire daarvan kennis
gegeven. BELGRADO heeft dit niet goedgevonden; ik had hem, die
belast is met de executie3), daarover eerst moeten raadplegen. Wij

') Arch. bisdom 's Bosch. Papieren van Son. Hierarchie
') Arch. bisdom Haarlem. Hierarchie.
Volgens brieven van kardinaal Fransoni, van 8 Maart. Kunt. Arch.
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waren van gevoelen, dat, aangezien het hier geen inbezitneming van
het bisdom geldt, ik bij ontvangst mijner nieuwe faculteiten van deze
gebruik moest maken." Ten slotte meldt Mgr. ZWI.ISEN dat hij sedert
de ontvangst der ofliciëele stukken den titel aangenomen heeft van:
Electus Archiepiscopatus Ultrajectensis, Administrator Apostolicus. ')
Mgr. VAN VREE daarentegen voerde nog altijd, wegens de benarde
omstandigheden voor de briefwisseling zijn ouden titel: president van
het seminarie te Warmond 2).
Zooals Mgr. ZWIJSEN wenschte, wendde Mgr. VAN VREE zich tot
Mgr. BELGRADO, om hem tot spoed aan te manen. Reeds liepen er
geruchten van den val van het ministerie TIIORBECKE. «Indien deze
demissie, aldus Mgr. VAN VREE, gevolgd werd door een verklaring
des Konings, dat hij de hierarchie niet zal erkennen, hoe moeilijk
zou dan de inbezitneming der zetels en de aanvaarding van het
bestuur zijn ? Zal dit wellicht niet als een ongehoorzaamheid of als
een beleediging des Konings beschouwd worden ? Was daarentegen
de inbezitneming geschied en was er kennis van gegeven aan de
regeering, vóór dat er een ofliciëele afkeuring was geschied, dan zou
men er de bisschoppen nooit een grief van kunnen maken. Mij dunkt
dat dit een dringende reden is, om spoedig vooruit te gaan en alles,
wat Zijne Heiligheid heeft verordend, onverwijld volledig uitte voeren"').
Hoe VAN SON tot spoed aanmaande, hebben wij reeds gezien.
Met meer kracht nog drong hij er bij Mgr. ZWIJSEN op aan, toen
den 18. April de reeds vaak genoemde motie van orde met 40 tegen
12 stemmen was aangenomen.

Aanvankelijk was hij omtrent haar

strekking in twijfel: Wilde de Kamer alleen, dat er te Home «krach
tige vertoogen' zouden worden gedaan bet rellende de voorafgaande
mededeeling? of verlangde de Kamer opheffing of wijziging der nieuwe
oiganisatie ?

In het laatste geval, meende VAN SON, ZOU men staan

d la merci de la diplomatie. Rome zou wel niet tot intrekking, maar
al lichtelijk tot verschuiving of verdaging van de uitvoering der breve
van 4 Maart te bewegen zijn; en dan zou men »die uitvoering ad
calendas graecas geprocrastineerd" zien.

') Arch. bisdom Haarlem, 18 April 1853.
2) Arch. bisdom Haarlem, 18 April.
3) Arch. bisdom Haarlem, 18 April.

»Is het in die onderstelling
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niet raadzaam, vraagt hij, dat de nieuwe prelaten alsnog ten spoe
digste per procuratoren van hunne zetels bezit nemen, en Zondag
eerstkomende hunne mandementen doen afkondigen (van welk een
en ander de vertraging niet genoeg te betreuren is) ten einde Rome
het middel te geven, zich op een fait accompli te beroepen en tegen•
over diplomatieken aandrang uit ongelegenheid te redden?

Te

meer daar toch de volksdriften ten top gevoerd zijn, en niets ergers
gebeuren kan?"
Op die vragen wil

VAN SUN

niet antwoorden, maar «een en ander

in eerbiedige overweging" geven.

Hij raadt vooral eenstemmigheid

aan, en zegt ten slotte, »dat voor Noord Brabant onder het kerkelijk
opzicht de schorsing der organisatie geen groot onheil is, doch dat
zij de katholieken voor eeuwig tegenover de protestanten vernedert" >)•
Toen

VAN SON

dit schreef, had Mgr.

BELGRADO

inbezitneming der zetels reeds bepaald. Den
ZWIJSEN

de opdracht, om den

21.

20.

den tijd voor de

April ontving Mgr.

zelf of door een gevolmachtigde

bezit te nemen van den aartsbisschoppelijken zetel van Utrecht.2)
Op genoemden dag kwam Mgr.
gevolmachtigde aantrof J. P.
van Mgr.

ZWIJSEN.

BELGRADO

DEPPEN,

naar l'trecht, waar hij als

toen secretaris en later coadjutor

De inbezitneming had aldus per procuratoren plaats.

Den 22. April bevond Mgr.

BELGRADO

zich te Haarlem en begaf

zich naar de pastorie der St. Josephskerk, waar ook de nieuwbenoemde
bisschop van Haarlem, Mgr.

FRANCISCUS JACOBUS VAN VREE

verscheen.

Zij verklaarden daar te zijn saamgekomen, de eerste om den gekozen
bisschop in het bezit van de kerk en het bisdom van Haarlem te
stellen, met alle rechten van een diocesaan-bisschop; de laatste om
de inbezitstelling canoniek te aanvaarden.
Met de opgeroepen getuigen gingen beide naar de kerk van
St. Joseph, waar Mgr.

VAN VREE

de geloofsbelijdenis en den vereischten

eed aflegde. Met luide stem verklaarde daarop de internuntius, dat
hij u i t kracht d e r h e m verleende volmacht
VREE

FRANCISCUS JACOBUS VAN

in het bezit stelde van kerk en bisdom van Haarlem, waarna

deze eveneens met luider stemme uitsprak, dat hij van de kérk en
het bisdom Haarlem bezit nam volgens de Apostolische brieven. Het.
') Arcli. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son. Hierarchie, 19 April.
2) Arch. hisdom Haarlem, 20 April,
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officiëele stuk weid door Mgr. BELGRADO , Mgr. VAN VREK en de
negen getuigen onderteekend. ')
s Anderendaags berichtte Mgr. VAN VREE deze blijde gebeurtenis
aan den aaitspriester E. S. VAN DER HAAGEN. »Het bisdom is alzoo
geconstitueerd, schreef

hij, en de ruim tweehonderdjarige missie is

dood. Daarmede zijn de missionaire waardigheden vervallen, 't welk
wij in deze oogenblikken genoodzaakt zijn, scherp (hoewel zonder gedruisch) te doen uitkomen, opdat niemand kunne zeggen, dat de
vestiging der Hierarchie, ofschoon een fait accompli, evenwel geen
fait consommé is. Ik heb dus de kerkelijke zaken des bisdoms aan

stonds geheel aan mij zeiven getrokken, en UHE. verzocht om mijn
u toegezonden brief aan de geestelijkheid mede te deelen niet slechts
nomine meo, maar ook als a me ad lioc delegalu.s

Ofschoon nu

met het vice-superioraat ook het aartspriesterschap uit de wereld
is geraakt, zoo is het niet te min mijn ernstige wensch, gelijk ik
UHE. reeds gezegd heb. niet alleen door voorlichting en raad van
UHE. geholpen te worden, maar ook nog vele zaken door UHE. te
doen behandelen ; en ik weet dat UHK. daartoe volkomen bereid is" 2).
Had de inbezitneming van het aartsbisdom Utrecht en Haarlem
grooteren spoed vereischt, ook met de andere bisdommen draalde
BELGRADO niet lang

Intusschen ging het echter voor Mgr. ZWIJSEN

nog te langzaam. »lk heb BELGRADO, zoo klaagt hij bij VAN SON, reeds
Zaterdag hier verwacht en op dit oogenblik is hij nog niet hier. Wat
daarvan de reden is, weet ik niet. Zou hij mogelijk te 's Hage met
de ministers onderhandelen, gelijk MUTSAERS te kennen geeft? Wij
zijn zeer daardoor teleur gesteld, omdat wij moeten handelen en niet
kunnen handelen, vooraleer de bisschoppen van Breda en Boermond
geïnstalleerd zijn" 3).

Nauwelijks was dit schrijven verzonden, of Mgr. BELGRADO kwam
in den avond van den 25. April te Tilburg aan en verhaalde, dat hij
dienzelfden dag Mgr. VAN HOOVDONK in het bezit van het bisdom
Breda had gesteld. Den 26. droeg BELGRADO de administratie van
het bisdom 's Bosch op aan Mgr. ZWIJSEN en vertrok in den namiddag

0 Het offic. stuk in Arch. van hei bisdom Haarlem. Hierarchie,
Arch. bisdom Haarlem. Hierarchie, 23 April.
3) Arch. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son, 25 April.
2)
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naar Roermond, waar den 27. Mgr. PAREDIS bezit van zijn bis
dom nam.')
Den 28. April was Mgr. HKLGRADO te "s Gravenhage terug en zond
den 29. aan het departement van eeredienst het olTiciëel bericht, dat
de bisschoppen bezit hadden genomen van hun zetel en zijn vicesuperioraat ophield te bestaan. Het stuk door den nieuwen president
van Warmond, VAN KINTS 2), in 't Hollandsch gesteld, luidt aldus:
»lk heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie te brengen dat
ten gevolge der regeling van het Roomsch katholiek kerkgenootschap
in dit land en bepaaldelijk door de oprichting van den Aartsbisschop"
pelijken zetel van Utrecht en den Bisschoppelijken zetel van Haarlem,
zooals die door Zijne Heiligheid den Paus is bepaald, het Vice-superioraat
der Hollandsche zending heeft opgehouden te bestaan.
Van het eerste gedeelte dezer mededeeling is het vervallen van
mijn mandaat als vice-superior der Hollandsche zending, waarmede
ik door Zijne Heiligheid sedert den 1. Juli 1848 ben belast geweest,
een

noodzakelijk

gevolg.

Daar hiermede dan

ook de ambtelijke

betrekking een einde neemt, waarin ik in hoedanigheid van Vicesuperior tot het departement voor de zaken van den IJ. K. Eeredienst
gestaan heb, zoo breng ik aan Uwe Excellentie bij deze mijnen
dank

voor al de bewijzen

van beleefd- en voorkomendheid, die

ik in voornoemde kwaliteit heb mogen ontvangen: en ik koester
de vaste hoop, dat voortaan, tot wederzijdseh genoegen der beide
besturen, de onderlinge betrekkingen op dien voet bestaan zullen,
als een goede verstandhouding medebrengt, welke voor s lands welzijn
en een geregelden gang van zaken immer wenschelijk is.

Te eerder

durf ik mij met dit vertrouwen vleien, omdat, ofschoon de nieuw
ingevoerde kerkelijke Organisatie een zelfstandige daad is van 's Pausen
vrijen wil, Zijne Majesteit de Koningen hoogstdeszelfs regeering daar
mede, in beginsel, vooraf reeds zich had vereenigd.
»De door Zijne Heiligheid benoemde aartsbi.-schop en bisschoppen...

') Arch. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son, 27 April 1853.
2)

Hij zegt dat het moeilijk was, letterlijk te vertalen, maar dat daarom
„la phrase aura peut-être mêrne 1'avantage d'être raoins forte ou moins dure
vis & vis du Roi et de son gouvernement". Arch. sein. Warmond Brieven
van Van Kints, 26 April 1853.
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hebben bereids hunne bediening en het kerkelijke bestuur der betrokken
kerspelen aanvaard" ').
Deze kennisgeving werd door minister LIGHTENVELT welwillend
aangenomen 2).
Op gemelde kennisgeving van Mgr. BELGRADO aan den minister
hadden de bisschoppen gewacht met hun benoeming aan den minister
van eeredienst te berichten. Volgens het advies van VAN SON schreef
Mgr. ZWI.ISEN aan zijn suffraganen, dat allen de kennisgeving zouden
doen op denzelfden datj en in denzel/den vorm 3).
Dezelfde aanbeveling gaf Mgr. BELGRADO . Tevens wilde hij echter,
dat de kennisgeving der bisschoppen ook een antwoord moest bevatten
op de circulaire,

waarmee de minister eenige dagen geleden zijn

benoeming tot minister van eeredienst had gemeld. »Is de volmaakte
overeenkomst tusschen de bisschoppen eener provincie altijd gewenscht"
zoo besloot BELGRADO, »voor het oogenblik is zij noodzakelijk ook
met betrekking tot de stukken aan het burgerlijk gezag gericht"4).
Wat den inhoud der kennisgeving aan de regeering betrof, schreef
Mgr. ZWIJSEN, dat zij niets anders moest zijn dan een kennisgeving
der benoeming »zonder vraivj om erkend te worden.". Bijtijds zou hij
»een model zenden van antwoord en kennisgeving aan de regeering" 5).
Zoodra dit geschied was, zonden de bisschoppen den 2. Mei aan
het departement van eeredienst, ieder afzonderlijk mutatis mutandis
het volgende schrijven

:

»Ik heb de eer UHEdelgestrenge te berichten, dat het Zijner Hei
ligheid den Paus heeft behaagd, bij Apostolische brieven van den 4.
Maart 11. te benoemen mij tot bisschop van het opgerichte bisdom
van Breda, welke bediening ik op den '25 April heb aanvaard, en tot
coadjutor van den bisschop van Breda met recht van opvolging den
hoogeerwaardigen Heer JOANNES VAN GENK, bisschop van Adras i. p. i.,
') Arch. sem. Warmond. Brieven van Van Kints.
2)
Nnnt. Arrh. 1 Mei 1853, Vgl. Arch. bisdom \s Bosch, Zwijsen aan Van
Son. 27 April.
3) Arch. bisdom Haarlem, '20 April.
4) Arch. bisdom Breda. Belgrado aan Van Hooydonk, 26 April.
ü) Arch. bisdom Breda, 25 April 1853.
(') Dit schrijven van kennisgeving zoowel van Mgr. Zwijsen als der andere
prelaten is gesteld door Van Son. Origineel in het Archief van het aartsbisd.
Utrecht. No. 175.
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voormalig coadjutor met recht van opvolging van het vicariaat van
Breda.
»Ik maak mij deze gelegenheid ten nut, uwer Excellentie mijne
gelukwenschingen bij hare verheffing tot minister van het departement
voor de zaken der R. K. eeredienst aan te bieden, en mij en de mijnen
in de welwillendheid van dat Departement, waarvan ik steeds zoo
ruimschoots de blijken ontvangen mocht, aan te bevelen.
De bisschop van Breda, J. VAN HOOYDONK"
Niet alleen de tekst van dit stuk, maar ook de onderteekening
was met onderling overleg geplaatst. Reeds had BELGRADO bepaald"
dat men onderteekenen zou F. J. VAN VREK , bisschop; J VAN HOOI
DONK, bisschop; A. PAREDIS, bisschop.

Wat later week echter deze

al te groote vreeze en vond men beter, de volle onderteekening, die
tevens de plaats der jurisdictie aangeeft, onder alle stukken te plaatsen.
Nog lang echter bleef de regeering den titel der bisschoppen in
haar officieele correspondentie ontkennen. Hierover ten zeerste gebelgd
vormde Mgr. ZWIJSEN het plan, alle brieven der regeering, die niet
den volledigen titel vertoonden, kortweg te weigeren. VAN SON, door
ZWIJSEN geraadpleegd, deelde dat gevoelen geenszins en schreef den

0. Juni, »dat — de bezwaren eener volslagen rupture en der afbreking
van alle relatie met de regeering in aanmerking genomen" — hij er
wel voor was, som de brieven gericht Aan Zijne Hoogwaardigheid
Mgr. J. Zwijsen te Tilburg", loopende over «Kerkaangelegenheden
van 't aartsbisdom

Utrecht en van 't bisdom van 's Bosch aan te

nemen, aangezien men daardoor de

fado Zijner Hoogwaardigheids

juiisdictie erkent, hoewel de wettelijke titulatuur terughoudende"2).
Reeds den 5. Mei meldde Mgr. BELGRADO , dat de kennisgevingen
aan het departement van Eeredienst waren ontvangen, maar vooreerst
niet zouden worden beantwoord. «Wellicht, zoo verklaart Mgr. ZWIJSEN
dit schrijven van BELGRADO, wellicht wil men den uitslag der ver
kiezingen

(17 Mei) afwachten en daarnaar onze aangelegenheden

') Arch. van het bisdom Bruin. Aota dioceseos Bred. fol. 268, s. De brief
van Mgr. Zwijsen verschilt alleen hierin, dat hij aangifte deed van de gansche
kerkprovincie en van zyn dubbele hoedanigheid van aartsbisschop en admi
nistrator apostolicus. Arch. bisdom 's Rosrh, 1 Mei 1853, Dagregister bl. 52—54
Arch. aarlsbisd. Utrecht, no. 175.
a)

Arch. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son.
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regelen. Ouk meldt men mij, dut liet kabinet of de ministers verdeeld
zijn omtrent onze kwestie. LIGHTENVELT, zegt men, is goed geïntentionneerd" ').
Nog veel gunstiger oordeelde BELGRADO .

Hij selireef

aan het

gansche kabinet, aan het corps diplomatique en zelfs aan baron D'ANDRÉ
een goede gezindheid toe. Vulgens hem liet LIGHTENVELT geen gele
genheid voorbij gaan, om den internuntius te toonen, »dat hij in
overeenstemming met zijn collega's beslist van plan was, de katholieken
volstrekt niet te schaden." Uit die goede stemming van het ministerie
besloot dan ook BELGRADO, dat men het herstel der hierarchie zonder
eenig verzet zou aanvaarden. En opdat men daaraan niet zou twijfelen,
verklaarde de internuntius, dat deze zijne zienswijze die was van
het gansche corps diplomatique. vooral van den Franschen gezant,
baron D'ANDRÉ, die den internuntius in de moeilijke dagen vaak be
zocht en de grootste belangstelling voor de Nederlandsche katholieken
getoond had.2) »En daarom hopen wij, zoo besloot BELGRADO, dat
het ministerie veel goed zal doen aan het land, vooral omdat de
Koning mij den '28. April deed gevoelen, dat Hij de katholieken zou
beschermen zooals alle andere onderdanen." 3)
Niet zoo gunstig, maar juister dan Mgr. BELGRADO , oordeelde
Mgr. ZWIJSEN. Hij verwachtte, dat de regeering te Rome pogingen
zou aanwenden, om een verandering in de organisatie te erlangen;
dat echter die pogingen vruchteloos zouden zijn, omdat Z. H. daaraan
niet zou kunnen toegeven zonder zich in het oog van Europa te
verlagen ..

»Onze roeping is pal te staan, zegt ZWIJSEN, en den wil

van Rome uit te voeren, advienne que pourra." 4) Wat ZWIJSEN hier
voorspelt is letterlijk geschied.
Ook V AN S ON was overtuigd, dat men de hierarchie ongedaan zou
willen maken, maar dat het zoo goed als onmogelijk kon worden genoemd.
Tijdens deze briefwisseling, waarin beurtelings hoop en vreeze
den

boventoon

had,

werkten

BELGRADO en

de bisschoppen aan

*) Arch. bis I. 's Bosch. Papieren Van Son. Zwijsen aan Van Son, 5 Mei 1853.
-) Zie

boven bl. 384 vv.

D'André sprak heel anders tot Duchaste); en

zeker waren zijn handelingen anders. Zou Belgrado door hem zijn bedrogen?
Het schijnt wel.
3)

Runt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 1 Mei 1853.

4)

Arch. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son. Zwijsen aan Van Son, 24 April.
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de herderlijke brieven, waarmee het herstel der hierarchie aan het
volk zou worden verkondigd. De internuntius vond, wat de Hollandsche redactie betrof, bereidvaardige hulp bij president VAN KINTS.
Einde Maart ontving deze het Fransche concept '). Reeds had hij den
25. April

het mandement ter perse gezonden, toen Mgr. BELGRADO

hem vroeg, er een aanbeveling der seminaiiën en der vereeniging
van den H. VINCENTIUS A PAULO in te lasschen. Tegen het eerste had
VAN

KINTS een niet ongegronde bedenking: »Het mandement, zegt

hij, is gericht tot de gansche missie: Hageveld behoort enkel tot het
district van Holland. Voor Warmond bestaan geen collecten, daar de
paaschgiften voor het klein seminarie zijn
de societeit van Jesus
niet achterwege.

Culemborg behoort aan

loch bleef de aanbeveling der seminaries

Wel werd een ander alinea op aandringen van Mgr. ZWIJSEN uit
het herderlijk schrijven van Mgr. BELGRADO geschrapt. Men las daarin
aanvankelijk het volgende : »Het anniversarium van het herstel deibisschoppelijke hierarchie zal kunnen geplaatst worden op den 2de»
Zondag van Maart, en de heeren Pastoors zullen bij die gelegenheid
niet vergeten in hun toespraak een woord over die gebeurtenis te
zeggen. Zij zullen de Hoogmis eindigen met het Te Deum, de lita
nieën en gebeden, die vastgesteld zijn voor den dag, waarop dit man
dement zal worden voorgelezen

Dit anniversarium zal jaarlijks in het

Directorium der geestelijkheid worden aangegeven"').
Blijkbaar was Mgr. ZWIJSEN met een verordening, die een groot deel
van zijn aartsbisdom ook voor de toekomst verplichtte, niet zeer tevreden.
Toen BELGRADO dit den 20. April te Tilburg vernam, schreef hij
terstond aan VAN KINTS, om de zinsneden betredende het anniversa
rium te schrappen. Ook de opheffing van de aartspriesterlijke waar
digheid mocht niet worden genoemd, omdat Mgr. ZWIJSEN bepaald
had, dat de aartspriesters van het aartsbisdom Utrecht voorloopig
hun bestuur zouden behouden '•).
Nadat ook dit was geschrapt kon eindelijk op Hemelvaartsdag, den

') Arrh. sein. Warmond. Brieven Van Kints, :il) Maart.
2)

Arch. sein. Warmond. Brieven Van Kints, 25 April.

') Arch. sem. Warmond. Brieven Van Kints, 30 Maart.
4)

Arrh. sem. Warmond. Brieven Van Kints, '26 April.
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5. Mei de herderlijke brief van B ELGRADO in de gansche Hollandsche
missie van den kansel worden gelezen.
»Met het oog dankend ten hemel gericht" kondigt de aftredende vicesuperior het herstel der hierarchie en de benoeming der bisschoppen aan;
herinnert aan de blijdschap der katholieken bij dit heuglijke feit. «Wan
neer wij trouwens bedenken, zoo gaat hij voort, de veelvuldige en
aanhoudende pogingen, die zooals de H. Vader zeide, door personen
van verschillenden rang en stand, door geestelijken zoowel als door
vroomgezinde leeken, van hier zijn aangewend om tot het herstel des
bisschoppelijken bestuurs te geraken, wanneer wij indenken, hoe onze
eigen arbeid tot dat doel steeds is ondersteund en toegejuicht, en hoe
onophoudelijke en dringende gebeden tot den Hemelscht_n Opperheer
der Kerk zijn opgezonden; hoe zou het dan anders wezen kunnen,
dan dat de voortaan immer heuglijke dag van den 4. Maart dezes jaars
u als het ware tot een toppunt van geestelijk geluk heeft opgevoerd,
en dat uwe harten juichen tot den Albestuurder, van dankbaarheid
en van vreugde, nu hij u de vervulling van zoo dierbare en vurige
wenschen eindelijk geschonken heeft."
Een zegen noemt het BELGRADO , dat het vaderoog des bisschops
over zijn kinderen van nabij zal waken, dat zijn mond zich tot hen
zal openen, dat zijn hand hen zal zegenen en schragen; een reden
van groote blijdschap, dat ter stede waar eenmaal de H. WILLIBRORD
als aartsbisschop der Friezen was gezeten, dat in de oude bisschopstad Utrecht, in het om godsdienstige herinneringen zoo dierbare
Haarlem de aartsbisschoppelijke en bisschoppelijke zetels voor deze
oorden opnieuw zijn gevestigd.
Hoog wordt de wijsheid van Pius IX geprezen, omdat zijn keuze
zich bepaald heeft op mannen van beproefde bekwaamheid, volwassen
deugd, innige diepe godsvrucht, rijke ervaring en tot het bestuur der
hun toevertrouwde kudden geheel eigenaardig uitgerust en geoefend.
»Het is nochtans, zoo vermaant BELGRADO , ons dringend ver
langen en onze ernstige wil, dat uwe vreugde geen andere zij, geen
andere ooit worde, dan eene vreugde in den Heere.
derhalve uitdrukkelijk,

—

en gelasten

Wij verbieden

tevens zooveel noodig en

mogelijk de eerwaardige Heeren Pastoors der kerkgemeenten aan dit
ons gebod de hand te houden — alle uiterlijk of luidruchtig vreugde
betoon, waardoor allicht onnoodige en laakbare kwetsing van anderen
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zou kunnen worden teweeg gebracht.

Brengt Gode Uwe oiFers van

dankbaarheid, geliefden, maar weest tevens nauwlettend, om aan
niemand aanstoot te geven. Zóó zult gij U voor God en de menschen
het goede, waarover gij U verblijdt, het meeste en beste waardig
betoonen".
Vervolgens kondigt BELGRADO aan, dat zijn betrekking en zijn
werkkring van vice-superior der Hollandsche missie thans gesloten
is en opgeheven. Aan het hart des H. Vaders zal hij het goede ge
tuigenis gaan toevertrouwen, dat hij aangaande geestelijken en leeken
der zending kan afleggen. Hij meldt, dat de H. Vader zich gehaast
heeft, de aartspriesters een bewijs zijner hooge tevredenheid te geven
door de eervolle benoeming tot geheim-kamerheeren.
Ten slotte volgt een vermaning tot alle christelijke deugden en
bijzonder tot gehoorzaamheid en eerbied jegens de bisschoppen ').
Nu dit herderlijk schrijven was afgekondigd, bestond er naar het
scheen, geen beletsel meer tegen de afkondiging der bisschoppelijke
mandementen. Beeds stond in dat van Mgr. ZWIJSEN gedrukt, dat het
zou worden voorgelezen op Pinksteren en dat op tweede Pinksterdag
het Te Deum zou worden gezongen Maar zie, daar rijst opnieuw een
beletsel. In Holland vreesde men, dat de afkondiging van vier man
dementen

juist in de onrustige dagen der verkiezing ongunstig zou

werken. Den 4. Mei kwam J. A. SMITS, de redacteur van De Tijd,
bij Mgr. BELGRADO en versterkte dezen in die meening. Indien de
afkondiging niet Zondags vóór Pinksteren kon geschieden, zeide hij,
dan zou men toch wachten tot Drievuldigheidszondag. Terstond daarop
schreef BELGRADO aan Mgr. VAN VREE en SMITS aan Mgr. ZWIJSEN 2 ).
Aan die uitnoodiging werd voldaan. Bij het opzenden der brieven
vroeg Mgr ZWIJSEN aan de aartspriesters en dekens, om met de pen
»Pinksteren" in »Drievuldigheid" en » Tweede Pinksterdag" in » HeiligSacramentsdag" te veranderen. De bisschoppen van Haarlem en Breda
hadden geen verandering te maken, omdat hun mandementen sloten met
de gewone formule zonder bepaling van den dag; Mgr. PAREDIS had het
laatste bericht afgewacht en liet drukken: »En zal deze brief van
den preekstoel afgelezen worden op den Zondag van H. Drievuldigheid."
') Zie De Tijd van 7 Mei 1858
2)

Archief sem. Warmond. Brieven Van Kints, 4 Mei.
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Op dezen feestdag, den 22. Mei, werden in alle katholieke kerken
van Nederland de eerste bisschoppelijke brieven gelezen. Hiervan een
uittreksel te geven is onze plicht.
«Onder een dankbaar opzien tot den gever van alle goed" kondigt
Mgr. Z WIJS EN aan de geloovigen van zijn dubbel bisdom het herstel
der Hierarchie aan. Hij noemt zich onwaardig, de hooge waardigheid
van aartsbisschop van Utrecht on administrator apostolicus van het
bisdom 's Ilertogenbosch te dragen. Hij vertrouwt fchter op zijn
zwakheid, die gekozen wordt om het sterke te beschamen, op de
wettigheid zijner zending, die hem met den apostolischen stoel vereenigt en verbindt, op de medewerking der onderhoorige geestelijkheid.
In de aansporing tot dit laatste ligt vooral de groote beteekenis van
het mandement en de uitwerking kenmer kt de karakteristieke, groote
persoonlijkheid van Mgr. ZWIJSEN.
»Gij, onze waardige medearbeiders in den wijngaard des Heeren,
zoo spreekt hij zijn geestelijkheid toe, gij, priesters van den Aller
hoogste, zult ons ondersteunen in deze groote en heilige bediening.
Gij zijt het, die den last en de hitte van den dag draagt; die de
vader des huisgezins in zijnen wijngaard altoos ijverig vindt; uwe
verdiensten zijn Ons niet onbekend; de opofferingen, welke Uwe
zending van

U

vraagt, zijn Ons niet vreemd.

arbeid, voor de oogen der wereld

mogelijk gering,

en kostbaar in het aanschijn van God, dat
durven
gene

steunen.

tot

stand

Het
te

is

op

helpen

uwe

Het is op uwen

bereidwilligheid,

brengen

maar groot

Wij met vertrouwen
om

al dat

wat tot eer van God, tot

luister van djn Godsdienst, tot zaligheid der zielen vereischt wordt,
dat wij onze hoop durven bouwen.

Vernieuwt dan bij het thans

begonnen tijdvak der Kerk van Nederland, in den geest uwe roeping,
de genade indachtig, die U door het opleggen der handen verleend
is. Legt u toe, aan niemand eenige reden tot klagen te geven, opdat
uwe bediening niet veracht worde. Toont door za htaardigheid, geduld
en oprechte liefde, dat gij ware dienaren Gods zijt.

Blijft het deel

der kudde beminnen, dat aan ieder van U is toevertrouwd. Hoedt het
zelve door zachte overreding, en wijdt aan hetzelve uwe zorgen, uw
waken en uwe rust. Gaat, beminde Mede-arbeiders, met onafgebroken
ijver voort, om het geloovig volk in de leer der zaligheid te onder
wijzen, opdat allen overtuigd worden, dat in het ontvangen en onder-
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houden van dit woord, vol van genade en waarheid, de zekerste
waarborg van het eeuwig geluk der zielen gelegen is.

Toont, dat

gij in al uwe onderrichtingen op die rots steunt, tegen welke de
poorten der hel niets vermogen; dat wij allen, schapen en lammeren
maar eenen leidsman hebben, dat wij geen andere leeraars in Israël
erkennen, dan die uit dezelfde bron hunne onderdanigheid, hun gezag
hunne leering geput hebben. Dat uwe woorden het licht der dwa
lenden, de sterkte der zwakken, de schrik der weerspannigen, de hoop
der boetvaardigen zijn. Weest onvermoeid werkzaam, ten einde in de
teedere harten der kinderen met de eerste beginselen der zaligende
leer, de zaden der christelijke deugden neder te leggen. Houdt niet
op, u als vaders der armen te gedragen, de weduwen en weezen
onder uwe verzorging te nemen, de verdeelde harten te hereenigen
en aan allen het Evangelie des vredes te verkondigen.

Gaat voort

met het lot der zondaren bijzonder ter harte te nemen en spaart
geen moeite om hen, die van God verwijderd leven, met hun hemelschen
Vader te verzoenen.

Omgeeft het bed van den stervenden christen

met de onsterfelijke verwachtingen, dat uwe woorden, door het geloof
bezield, door de zalving der liefde verzacht, betrouwen en moed
inboezemen, en hem in zijnen overgang naar de eeuwigheid ver
sterken.
«Van onze zijde, Eerwaardige Broeders, wij beloven het u, zult
gij in alle omstandigheden op de gevoelens van eenen herder en vader
kunnen rekenen. Komt met betrouwen, zoo menigmaal gij het raad
zaam zult oordeelen, de geheimen van uwe kwellingen in onzen boezem
uitstorten en ons met de moeielijkheden uwer godsdienstige zorgen
bekend maken. Gij weet, dat het niet mogelijk is, alle bezwaren aan
uwe bediening verknocht weg te nemen, doch gij zult steeds ondervinden, dat onze liefde tot u niet in gebreke zal blijven; want terwijl
wij sterk in het geloof, sterk in het handhaven van de rechten der
Kerk zullen zijn, hebben wij ons ten plicht gesteld, liefderijk en zacht
moedig in onze handelingen voort te gaan. Mansuete tt fortiter. In
de vertrouwelijkste mededeelingen, waarin de mond uit den overvloed
des harten spreekt, zullen wij uwe klachten aanhooren, uwe moeilijk
heden verlichten en in uwe bekommeringen deelen, en moeten wij
somtijds het genoegen derven van de wonden te heelen, welke uwe
harten doen lijden, nimmer toch zullen wij nalaten, den verzachtenden
1

27
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balsem der vertroosting aan te wenden, en gij zult steeds de over
tuiging in u dragen, dat gij uw leed in het hart van een vader hebt
neergelegd, die het met u deelen zal."
Na allen tot een volhardend gebed te hebben vermaand, eindigt
de eerbied afdwingende kerkvorst, de krachtige bestuurder met een
roerende bede tot God en de Allerheiligste Maagd, opdat herder en
kudde »in de waarheid vereenigd, in de liefde volmaakt, en in de
heerlijkheid samen gekroond mogen worden" 1).
Met »een hartelijken dank aan den Vader der barmhartigheden,
den God aller vertroosting" begint Mgr. VAN VRKE zijn herderlijk
schrijven.

Eerst onlangs tot bisschop gewijd, huivert hij, «bisschop

van Haarlem te zijn". »Steeds, zoo gaat hij voort, en overal en voor
een ieder is het bisschopsambt een zware last, te duchten zelfs voor
engelenschouderen. Wat moet dat ambt niet zijn in eene zoo veelzijds bewogene en geslingerde eeuw als de onze ? in een zoo pas weer
in 't aanzijn geroepen bisdom, hetwelk niet slechts bestuurd, maar
ook tot bisdom gevormd en ingericht moet woeden? Wat moet het
niet zijn voor mij, dien tallooze onvolmaaktheden en zwakheden voor
minder last moeten doen schrikken? Dan, hoe groot en hoe gegrond
mijne vrees ook moge zijn, mijne hoop is grooter en vaster; want de
vrees heeft haren grond in de zwakheid van het schepsel en in de
zwaarte van den last, maar de hoop steunt op God den Almachtige,
bij wien geen zwaarte is en wiens kracht in de zwakheid volmaakt
wordt."
Mgr. VAN V R E E voelt zijn vertrouwen aangroeien, wanneer hij
denkt aan hetgeen er vóór zijn verheffing in het Haarlemsche geschied
is. »Ik kom niet op een onbebouwden, woest liggenden akker, zegt hij.
Integendeel op een akker die, naar omstandigheden, uitnemend ver
zorgd is geworden, en wiens vruchtbaarheid aan die zorgen uitnemend
beantwoord heeft. Ik acht hier toepasselijk de woorden des goddelijken
Opperherders aan zijne apostelen: Een ander is het die zaait, en een
ander is het die maait. Ik heb U gezonden um te maaien, dat gij niet
bearbeid hebt; anderen hebben het bearbeid en gij zijt in hun arbeid
ingetreden. Inderdaad, hoe langdurige, zware en (met blijdschap zeg
ik het) hoe gelukkige arbeid is er niet aangewend op den akker, waar
') De Tijd van 24 Mei 1853.
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't mij nu belast wordt te maaien? Wien komt hier niet aanstonds
voor den geest, al wat van den Heiligen Apostolischen stoel tot be
houd, voortplanting en bloei van den godsdienst in deze landen is
uitgegaan ? Wie herdenkt niet met dankbaarheid die waakzame be
kommeringen, die wijze verordeningen, die teedere liefde, waarmede
de Opperherders, vooral sedert hier het bisschoppelijk bestuur had
opgehouden, dit gedeelte hunner kudde verpleegd hebben? Wie kent
met wat er, onder de leiding der van hen gezondene Kerkvoogden
verricht is en tot stand gebracht ?
(ieen zorgen zijn er gespaard, geen vermoeienissen ontzien; en 't
geen nu door de besluiten van onzen H. Vader Pius IX gebeurd is,
bekroont waardiglijk, als volmaking van het uitgewerkte, die lange
reeks van heilzame bemoeiingen".
Zinspelend op den dag zijner bisschoppelijke wijding verzoekt
Mgr. VAN VKEE een vurig gebed, dat God hem »bekleede met kracht
uit den hooge, gelijk Hij op den Pinksterdag de apostelen bekleed
heeft; dat Hij hem met den H. Geest vervulle en dat de H. Geest
zijne gaven rijkelijk in hem uitstorte".
Ten slotte schrijft hij voor, dat na de hoogmis van Drievuldigheidszondag het Te Deum zal worden gezongen, met »het gebed tot
dankzegging'1 en »het gebed voor Z. H. den Paus".
Vervolgens doet hij aan al zijne priesters het verzoek, om spoedig
na het ontvangen van het herderlijk schrijven een H. Mis tot zijn
intentie te lezen, en verordent, dat gedurende acht dagen het gebed
Pro ommi gradu Ecclesiae en »tot weder opzeggen toe" het gebed
Pro quacumque necessitate in de H. Mis zal worden gelezen. Daaren
boven zal na alle vastgestelde Missen de litanie van de H. Maagd
worden gebeden tot nader orde ').
«Gebenedijd zij God, de Vader van onzen Heer JEZUS CHRISTUS,
de \ ader der barmhartigheid en de God aller vertroosting, die u en
ons dezer dagen met een nieuwe geestelijke weldaad begunstigd en
verrijkt heeft ". Met deze plechtige woorden begon de hoogbejaarde
bisschop van Breda zijn herderlijk schrijven. Hij verheugt zich met
zijn onderhoorigen, dat zijn kerkelijk district, »na zooveel onzeker
heden en wisselingen, op den vasten voet van bisdom" is gevestigd.
>) De Tijd, 25 Mei 1858.
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Bij de nieuwe verantwoording, die hem daardoor opgelegd is, beurt
het hem op, dat de H. Vader Mgr. JOANNES VAN GENK, bisschop van
Adras i. p. i., die in het bestuur van het vicariaat ziin beminde co
adjutor was, ook nu zijn trouwe medehelper in het bestuur des bisdoms, en wel met recht van opvolging zal zijn.
Met de vreugde moet dankbaarheid vergezeld zijn: dankbaarheid
aan God!
Maar »naast God, zoo wordt vervolgd, zijt gij ook aan zijnen
geestelijken stedehouder op aarde, Z. H. den Paus, onsterfelijken
dank verschuldigd. Hij, het middenpunt der katholieke eenheid; hij,
op wiens schouderen de opperzorg der over den geheelen aardbol
verspreide Kerk drukt, hij heeft met eene bijzondere oplettendheid
en liefde de geestelijke belangen van Neêrlands roomsch-katholieken
behartigd. Dat dan ook steeds eene heilige wederliefde U jegens dien
geestelijken algemeenen vader beziele; hangt hem in kerkelijke zaken
onafscheidelijk aan, gelijk gij in het burgerlijke aan den Koning uwen
heer verknocht zijt: bidt vurig voor Zijne Heiligheid den Paus, dat
God hem nog lang in vollen welstand voor het heil zijner Kerk
beware. Troost hem in zyne dagelijksche bekommeringen door uwen
ijver en door uwe standvastigheid in de belijdenis des geloofs; troost
hem door uwe gehoorzaamheid ook aan de geboden der H. Kerk,
uwe Moeder. En weest wel verzekerd, dat ook mij niets aangenamers,
niets meer bemoedigends wedervaren kan, dan dat ik U aldus in
geloof en liefde, voor God en menschen, zie leven. Door zulken wandel
toch zult gij het voor hemel en aarde duidelijk maken, dat ik altijd
met recht op uwe godsdienstigheid mijn roem droeg: en dat de lof,
welken ik U gaf, en welke ook te Rome weerklank vond, nooit
onverdiend was. Zijne Heiligheid was overtuigd, dat Hij aan geen
onwaardigen eene hooge gunst en onvergetelijke weldaad bewees, toen
hij ons kerkelijk district tot een bisdom wilde verheffen."
Daarna vermaant Mgr. VAN HOOYDONK tot onderlinge eenheid
volgens de hiërarchische orde der Kerk en schrijft voor, »dat ter
geheele viering van de godsdienstige gebeurtenis onzer kerkelijke
regeling in Nederland, na de Hoogmis (op den eersten Zondag na
ontvangst dezes) het plechtige Te Deum zal gezongen worden, met
het gebed voor Zijne Heiligheid: Deus omnium, fidelium Pastor, etc.,
waarbij de gebeden Domine salvum fac regem nostrum, etc. zullen
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worden gevoegd, ter afsmeeking van Gods besten zegen over Zijne
Majesteit onzen geëerbiedigden Koning, met Hoogstdeszelfs regeering,
over het vorstelijk huis en het geliefde vaderland." ')
Mgr. PAREnis jubelt, bij den aanhef van zijn herderlijken brief,
over het gezegende herstel der Hierarchie, over de «wederoprichting
van het aloude bisdom van Roermond, van dezen roemrijken zetel,
waarop voorheen zoo menig door zielenijver en geleerdheid uitstekend
bisschop is geplaatst geweest."
Verder wijst hij op de erkentelijkheid, die allen aan Pius IX
verschuldigd zijn en haast zich »den innigst gevoelden wensch voor
het behoud van Z. M., onzen geëerbiedigden vorst en Hoogstdeszelfs
huis" daarbij te voegen.
Op den last wijzend, die hem op de schouders gelegd is, stelt hij
zijne hoop in de genade Gods en de medewerking zijner onderhoorigen.
Reeds in dit eerste bisschoppelijk schrijven komt wederom de groote
Nederlandsche bisschop van het onderwijs aan het woord: »Er is
echter nog een andere klas van personen, zegt hij, op welker mede
werking wij met recht durven rekenen, en hier bedoelen wij de onder
wijzers der jeugd, hetzij in de collegiën, hetzij in de lagere scholen.
O hoe groot en verheven is hunne roeping! De kinderen te helpen
vormen, niet slechts tot taalkundige en welsprekende menschen, maar
ook tot brave, gehoorzame en ouderlievende zonen en dochters, tot
godvreezende christenen en leerzame kinderen der H. Kerk, tot eerlijke,
ijverige en vredelievende burgers..
De vredestichter van 1X48 verwacht eveneens een gepaste mede
werking van alle autoriteiten. Allen wenschen den bloei van het
vaderland en dus ook de daartoe noodige rust, vrede en eendracht
onder de bevolking.
»Edoch, zoo gaat Mgr. PAREDIS voort, dit alles kan niet bestaan
zonder den godsdienst; handtastelijk leert ons dit de ondervinding;
immers het is aan het verval, aan het gemis of aan de verachting
der godsdienstige principen, dat de sedert eenigen tijd in Europa
plaats gehad hebbende woelingen, onlusten en omwentelingen te recht
worden toegeschreven. Immers zoodra de mensch ontrouw wordt aan
') Collertio epistolarum pastoralium decretorum etc. diocesis Bredanae. Gestel
St. Michaelis 1902, bl. 12 vv.
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zijnen godsdienst; zoodra hij aan God niet meer geeft wat Godes is,
dan geeft hij wellic ht nog den keizer wat des keizers is, maar alleen
zoo lang als hij daartoe gedwongen wordt; en uit deze eenvoudige
bemerking zal ieder denkend mensch gemakkelijk kunnen afleiden,
een gepaste en doeltrellende samenwerking ten goede, tusschen de
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, zelfs in het belang van het vader
land, niet alleen te wenschen, maar zelfs zeer noodzakelijk is; en dat
wij derhalve op die medewerking met recht durven vertrouwen
In een diep gevoeld gebed stort Mgr. PAREDIS ten slotte zijn hart
uit voor de H. Maagd, onder wier «bescherming het opgeheven vica- *•
riaat was en thans het nieuwe bisdom gesteld is" en verordent, dat
op Drievuldigheids-Zondag na de Hoogmis een plechtig Te Deum tot
dankzegging aan God voor de verkregen weldaad zal gezongen worden yj.
Men heeft het gehoord, de toon en de strekking dezer herderlijke
brieven was niet anders dan rustige, godsdienstige, maar innige blijd
schap, een jubelklank van dankbaarheid, een kreet van geestdrift,
aangeheven in het binnenste des harten of tusschen de muren der
tempels. Had ook niet Mgr. BELGRADO »alle uiterlijk of luidruchtig
vreugdebetoon, waardoor allicht onnoodige en laakbare kwetsing van
anderen zou kunnen worden teweeg gebracht", uitdrukkelijk ver
boden ? Stipt en streng hadden zich de katholieken daaraan gehouden
en de uiting hunner rechtmatige vreugde binnen de godshuizen be
perkt a).
En toch schreef prof. VREEDE van Utrecht, onverdraagzame zoon
van den bekenden vrijzinnigen PIETER VREEDE, den '29. Mei 1853 een
onwaardig artikel tegen de herderlijke brieven. In de Prov. Utrechtsche Courant duidt hij aan, dat de bisschoppen met de uitvaardiging
der mandementen een vijandige houding tegen den Koning aannemen.
«Onderdanen des Konings, aldus de hoogleeraar, aan zijn gezag, aan
dat der steeds geldige wetten en wettelijke verordeningen onder
worpen, bekleeden zich eigenmachtig, en als dingende met de on
schendbare majesteit van het hoofd van den staat, met eene door
de gratie Gods, gelijk zij het noemen, hun opgedragen waardig
heid.

Onderdanen ten volle bekend met de redenen, die het vorig

') Le Tijd, 31 Mei 1853.
2)

Hetzelfde ia by het vijftigjarig jubilé geschied.
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ministerie ten val hebben gebracht; bekend met het constitutioneel
toezicht des Konings over alle kerkgenootschappen, met de geopen
baarde bedoeling der regesring om, met eerbiediging van de rech
ten der roomsch-katholieken, een billijke bevrediging te verschaffen
aan een groot gedeelte der Natie, — die onderdanen voorbarig en
vermetel ingrijpende op 's Konings onbetwistbaar recht, bij het nooit
formeel opgeheven concordaat van

1827 ') gehandhaafd, treden na

gemeenschappelijke raadpleging, onbeëedigd als kerkvoogden op, de
goed- of afkeuring van den vorst, zonder wiens bewilliging zij hun
ambt niet mogen aanvaarden, versmadende."
Volgens prof. VREEDE konden herderlijke brieven «alleen uitgaan
van eene door de regeering erkende geestelijke overheid, hoedanig
de in partibus in/idelium toegelaten bisschoppen van Curium, van
Gerra, van Dardanië enz. waren.

Hier, zegt hij, geldt het integen

deel handelingen van dezulken, die als kerkvoogden van Utrecht, van
Haarlem, enz. luide zijn gewraakt, en wier feitelijke aanmatiging
een hoon is voor den Koning, op wiens last met Rome wordt onder
handeld.
de

Naar zijn oordeel was een ondubbelzinnige verklaring in

Staats-Courant noodig,

«dat de regeering geen karakter van

authenticiteit aan Herderlijke Brieven of eenige andere voorschriften
van de heeren ZWIJSEN, VAN VREE enz. in de door hen willekeurig
aangenomen betrekking" toekende.
Krachtig werd het «lakenswaardig" artikel, dat een «boosaardigen
toeleg" verried,

beantwoord door

De Tijd.

Gelukkig toonde het

ministerie zich beter dan de onstuimige prof. VREEDE overtuigd,
dat het tegen de herderlijke brieven niets kon of mocht ondernemen,
zoolang het den weg des rechts bleef bewandelen 2).
Het hartstochtelijk schrijven des hoogleeraars had verder geen
gevolg. Gelijk het de verzoenende gezindheid der regeering niet ver
mocht te wijzigen, zoo kon hel ook de dankbare en blijde stemming
van het katholieke Nederlandsche volk en zijn herders niet storen.
Integendeel dacht men er juist in die dagen aan, om zoo edele
gevoelens niet binnen de grenzen des lands te beperken.

Tot ver

') Deze bewering is blykens de nota van 17 Sept. 1853 geheel valsch.
De Tijd, 4 Juni 1853.

2)

m
over de Alpen, tot voor den troon van Pius IX moest de diepgevoelde
dankbetuiging weerklinken.
Wel had ieder bisschop afzonderlijk, bij het antwoord op de be
noemingsbreve, zijn erkentelijk gemoed uitgestort bij den prefect der
propaganda, kardinaal IIRANSONJ, maar er moest nog een gezamenlijk
schrijven der bisschoppen gericht worden aan den H. Vader.

Een

zeer welkome gelegenheid daartoe bood de plechtige consecratie van
Mgr. \ AN \ REE. Zooals reeds vermeld is, had deze plaats op Pink
sterdag, den 15. Mei 1853, in de kapel van het groot seminarie te
Haaren. Mgr. ZWIJSEN, ofschoon nog niet met het pallium bekleed,
deed de wijding, geassisteerd door Mgr. VAN HOOYDONK en Mgr.
PAREDIS ').

Na de wijding onderteekenden alle bisschoppen met Mgr. VAN
GENK een dankschrijven aan Z. H. Pius IX, dat door de vaardige pen

van Mgr. VAN VREE was gesteld. Wij vertolken aldus:
«Heilige Vader! Reeds vroeger, zou ieder van hen, die de eer
hebben dezen brief aan U. H. mede te onderteekenen, zijn dankzegging
voor de instelling der kerkelijke provincie in Nederland en voor de
onderscheiding hun daarbij ten deel gevallen, aan den voet van U. H.
hebben neergelegd, indien zij niet gehoopt hadden, om weldra, ter
consecratie van den benoemden bisschop van Haarlem vereenigd,
gezamenlijk hun dankbetuiging aan IJ. H. te kunnen aanbieden. Thans,
op den feestdag van Pinksteren biedt zich die gelegenheid aan.
»Wij prijzen de oprichting dezer provincie als een groote weldaad
en een allerbelangrijkst feit, dat voor den katholieken godsdienst in
deze gewesten veel heil belooft en tevens het bewijs levert, dat U. H.,
beladen met de zorg voor alle kerken der aarde, dit gedeelte uwer
kudde met vurige liefde bemint en niet ophoudt met de teederste
zorgvuldigheid te weiden.
«Dankbaarheid is derhalve een plicht voor de geestelijkheid en de
geloovigen dezer gewesten: en wij, die van U. H. het bestuur der
herstelde of nieuw opgerichte bisdommen hebben ontvangen, betuigen
nit naam der gansche Nederlandsche kerkprovincie aan U. H. hun
warmsten dank. Ontwijfelbaar zal deze heilzame gebeurtenis den
innigen band, waardoor wij met den H. Stoel zijn verknocht, nog
') Arch. bisdom Haarlem. Consecratiebrief.
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nauwer toehalen, het ontzag en de liefde voor den opvolger van den
H. PETRUS en van den H. SERGIUS, die eens den H. WII.LEBRORD tot

onze vaderen zond vergrooten. De liefelijk klinkende naam van Pius IX
zal in de gedenkboeken der herstelde kerkprovincie en der bisdommen,
waaruit ze is saamgesteld, met schitterende en onuitwischbare letteren
geschreven staan.
»Wij evenwel, die dezen brief onderteekenen, zijn geheel bijzonder
verplicht, onze dankbaarheid niet door woorden alleen, maar ook en
vooral door daden te toonen. Aan ons toch is door UH. de wel moei
lijke maar tevens de hoogst eervolle taak opgedragen, de nieuwe bis
dommen te besturen en in vereeniging met den Opperherder, den
stedehouder van JEZUS CHRISTUS, de kudde der Nederlandsche kerk
provincie te weiden. De gelegenheid om de trouw aan den H. Stoel,
die wij thans opnieuw bezweren, op meer dan gewone wijze te toonen,
ontbreekt van stonde af aan niet meer!
«Want het is UH. zeker niet onbekend, wat hevigen, ofschoon ge
heel onverwachten en niet te voorzienen, weerstand de invoering der
bisschoppelijke hierarchie bij een groot gedeelte onzer onkatholieke
landgenooten ontmoet heeft. Welk verzet niets minder scheen te be
oogen, dan het door UH. voltrokken gebouw af te breken of zelfs
tijdens de wording te verwoesten. Wij echter, hoe zwak ook uit ons
zeiven, durven vertrouwend op God aan UH. de verzekering geven,
dat wij alles in het werk zullen stellen, om uw werk duurzaam en
vruchtbaar te maken.
»De voorbede en het voorbeeld der heilige priesters, die, in onbe
zweken trouw aan den H. Stoel, hier zelfs met opoffering van goed
en bloed, het geloof hebben verkondigd, zullen ons sterken, om, even
als zij, op de onwrikbare steenrots gevestigd en onder de veilige
leiding des Opperpriesters, voor de waarheid, voor de Kerk, voor het
oppergezag door CHRISTUS aan zijn stedehouder geschonken, voor het
behoud der zielen en de eer van God onvermoeid te arbeiden en te
strijden, en, zoo het noodig mocht wezen, te sterven" ').
Door Mgr. BELGRADO werd deze brief naar Home verzonden. Na

') Arcfi. bisdom Breda. Acta dioc. Bred. ab anno 1846, fol. 275, s. Vgl.
Arch. bisdom Haarlem. Punten voor den gemeenschappelijken brief der Nederl.
bisschoppen aan Z. H. Pius IX. Het oorspronkelijk stuk in Bijlage XVII.

'|2K
eenige beraadslaging over verschillende instructiën van Rome, die
wij later hopen te vermelden, ging het episcopaat uiteen, vol van de
gevoelens, in het schrijven aan Pius IX vertolkt. Donderdag 19 Mei
was Mgr. \ AN \ REE, die tevens een bezoek aan het seminarie Hoeven
gebracht had, te Warmond terug.

»Zoo is dan, schreef hij den 21.

met dankbare blijdschap aan BELGRADO, ZOO is dan de laatste hand
aan het herstel der hierarchie gelegd: de bisschop van Haarlem is
geconsacreerd, het herstel is voltooid, zoo ooit een zaak voltooid is.
Ik kan Uw Excellentie dit bericht niet zenden zonder mijn innigste
dankbetuiging te herhalen voor alles wat U. E. gedaan heeft om het
herstel voor te bereiden en te voltooien.

Ik bid God, dat Hij alle

zegeningen, die onze onbegrensde dankbaarheid U. E. toewenseht,
over IJ moge uitstorten. De gewezen aartspriester VAN DER HAAGEN
schrijft mij, dit hij bij koninklijk besluit verlof heeft ontvangen om
de waardigheid van geheim kamerheer Zijner Heiligheid te aan
vaarden" 1).
Voor deze eervolle benoeming en bijzonder voor het gezegende
herstel der hierarchie richtte VAN DER HAAGEN met de overige gewezen
aartspriesters in die dagen één dankschrijven aan kardinaal ANTONELLI en een ander aan Z. H. Pius IX.
In het laatstgenoemde kunnen zij met woorden niet vertolken, wat
een innige blijdschap hun de restitutie-breve gebracht heeft. Zoet is
het, een zaak, waarnaar men geruimen tijd heelt verlangd, eindelijk
te verkrijgen. Des te grooter is de vreugde over het verhoorde gebed,
naarmate het gevraagde kostbaarder en nuttiger is. Te weinig zouden
zij den groei en de eer van onzen H. Godsdienst waardeeren, indien
zij de lang afgebeden zetels, vooral die van het beroemde Utrechtschtsche
en het dierbare

Haarlemsche bisdom, waartoe hunne gewesten be-

hooren, niet met uitbundige en heilige vreugde zouden begroeten.
Voorheen heeft de H. Vader hun gebeden verhoord, moge hij thans
ook hun dank, die zoo billijk is en aangenaam voor het hart, wel
willend aanvaarden. Niet voor zich zeiven alleen, maar tevens voor
de geestelijkheid en het volk bieden zij, neergebogen voor zijn troon,
den H. Vader deze dankzegging aan. Zij bidden den algoeden God,

') Arrh. bisdom Haarlem, 21 Mei 1853.
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(lat hij dit werk behoude en vruchtbaar make, en den H. Vader nog
lang in gezondheid moge bewaren.
Ten slotte spreken zij hun innigen dank uit, dat alle gewezen
aartspriesters tot de waardigheid vap. geheim kamerheer zijn verheven.
Te hooger waardeeren zij deze eer, daar het een goedkeuring schijnt
in te sluiten van hetgeen zij onder de leiding van den vice-superior
hebben gewerkt. Deze goedkeuring des H. Vaders stemt hun gemoed
tot nog grooter eerbied, ontvlamt hun hart tot nog vuriger liefde ').
Reeds veel vroeger hadden er de voorname leeken aan gedacht,
een dankschrijven aan Zijne Heiligheid te richten. Nog voor de April
beweging gaf Mgr. BELGRADO aan Dr. CRAMER, die »door onderscheidene
achtenswaardige geloofsgenooten gekommitteerd" was, verlof, om bij
de voornaamste katholieken des lands onderteekeningen te verzamelen.
»Uwe uitingen van dankbare vreugde zijn mij zeer aangenaam, voegde
de internuntius er bij, en ik geniet de hoogste voldoening, dat ik iets
heb mugen bijdragen tot vervulling van de wenschen der katholieken.
Laten wij zonder ophouden dank brengen aan God, die den loop en
de voltooiing dezer zaak heeft gezegend.

Geve de hemel, dat de ge

volgen schitterend mogen zijn tot vermeerdering zijner glorie, tot
geestelijk en tijdelijk welzijn der Nederlandsche katholieken" 2).
Ook

Mgr. VAN

VREE hechtte

zijn goedkeuring aan het plan en

betuigde aan Dr. CRAMER zijn vreugde, omdat diens «wijze van zien
en handelen omtrent het dankadres nagenoeg met zijne wijze van
zien" overeenkwam. Te meer genoegen deed dit aan Mgr. VAN VREE,
omdat hij ten gevolge der »uit meer plaatsen ingekomen bedenkingen",
in een vorig schrijven »bij de zoo gaarne gegeven goedkeuring" eenige
wenken tot behoedzaamheid in de uitvoering gevoegd had 3).
Zoo schreef Mgr. van Haarlem, toen hij de gedrukte exemplaren
van het dankadres en van een bijgaande circulaire van Dr. CRAMER
had ontvangen.
De circulaire dagteekent van 21 Mei en weid gericht aan een
voornaam katholiek in elke stad des rijks. Na herinnerd te hebben
aan het verzoekschrift, waarin ruim twee jaren tevoren vele Neder') Arch. van het sein. Warmond. Brieven Van Kints. Het oorspronkelijk
in Bijlage XVIII.
2)
3)

Papieren Cramer. Belgrado aan Crainer, 22 Maart.
Papieren Cramer. Van Vree aan Cramer 29 Mei.
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landsche katholieken zich tot Z. H. Pius IX hadden gewend, om eer
biedig het herstel der hierarchie te verzoeken, vraagt de circulaire,
of het thans niet voegt, »aan Z. H. de nederige hulde hunner dank
baarheid aan te bieden ?" »Het stellen dezer vraag maakt hare be
antwoording overbodig.'

Daarom wordt de adressant uitgenoodigd,

om in de plaats zijner inwoning »een zeker aantal naamteekeningen
van gezeten katholieke ingezetenen" op het dankadres te verzamelen.
Uiterlijk voor 6 Juni verlangde Dr. CRAMER het dankadres terug. ')
Hoe werd deze circulaire ontvangen? Eenige aanzienlijke steden,
zooals Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Leiden enz. bleven achterwege.
Men weet dit aan de schuchterheid van den «voornamen katholiek",
aan wien men zich gericht had. Wel achtten eenigen eene betuiging
van dankbetuiging alleszins gepast, maar het oogenblik niet gelukkig
gekozen: »de protestanten waren nog zoo geïrriteerd ; er mocht iets
van uitlekken" enz. enz. Ook aan schampere aanmerkingen aan het
adres van Dr. CRAMER ontbrak het niet. Ook Noord-Brabant en Lim
burg sloten zich niet bij het dankadres aan. »Gij weet, zoo schreef
CRAMER aan LURASCO te Rome, dat al zulke démarches door den aarts

bisschop en derhalve ook door de bisschoppen van Breda en Roermond
verdacht worden gehouden van een democratische strekking en in
dien geest zullen zij dan ook wel gesproken hebben met de geeste
lijken en leeken, die bij hen geweest zijn, om te vragen, of aan mijne
uitnoodiging al of niet gevolg behoorde gegeven te worden" 2).
Weder anderen onderteekenden, maar met weerzin; VAN NISPEN
TOT SEVENAAR en zijn zoon KAREL alleen, omdat Mgr. VAN VREE er

hem om verzocht. De eerste sprak van «grove fouten en onhandig
heden

door de Amsterdamsche leiders begaan.

Hij meent, »dat zij

het zijn, die ons voor een groot deel, wellicht geheel de ellenden
berokkend hebben, die onze kerkelijke organisatie ontmoet en die
ons wel eens oneindig veel kan doen verliezen en aan oneindige
rampen blootstellen.

Hij verzekert, »dat dit geheel de opinie is van

de knapste katholieke leden der Tweede ontbonden Kamer en dat
zij daaromtrent volmaakt eenstemmig waren". Ook BELGRADO draagt,
volgens \ AN NISPEN, de schuld, dat de «Amsterdamsche clique" te
') Papieren Cramer. Circulaire van 21 Mei.
2) Papieren Cramer. Cramer aan Lurasco 18 Juni.
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veel invloed had te Rome, en dat daarom »Mgr. BELGRADO gedurende
den geheelen winter (1852—1853) over niets gehoord, bijna althans,
en buiten alles gelaten is''.

Daarom meende hij, is het hoog noodig,

»dat er veel voor worde gebeden, want ik acht het gevaar groot" ')•
Men ziet het, VAN NISPEN zag de zaak zeer donker in. Anderen
oordeelden zoo niet.

De uitkomst heeft de meening der laatsten

gerechtvaardigd.
Wat daarvan zij, de tegenstand ontging Dr. CRAMER geenszins.
Hij vond echter troost in het feit, »dat men over 't algemeen met
deze demonstratie van erkentelijkheid en eerbiedige verknochtheid zeer
ingenomen was"; in den steun zijner vrienden: J. A. ALBERDINGK
THIJM , graaf DUCHASTEL, DOMMER VAN POLDKRSVELDT , de VAN BERKELS

te Delft, VAN ROMUNDE ; in de hooge goedkeuring van Mgr. BELGRADO
en Mgr. VAN VREE. Vooral echter troostte hem de groote welwillend
heid, waarmede Pius IX het dankadres ontving.
Om het aan Z. H. aan te bieden, was FRANS LURASCO van Amster
dam opzettelijk langer te Rome gebleven. Den 13. Juli 1853 mocht
hij die hooge eer genieten. Nog geheel onder den indruk der audientie
gaf LURASCO denzelfden dag daarvan een verslag:
«Tegenover den haat, zegt hij, die de arme katholieken in ons
vaderland aangrijnst, heb ik den hemelsche vrede op het gelaat van
den H. Vader aller geloovigen heden mogen aanschouwen, en woorden
van liefde en zegening uit zijn mond hooren vloeien. Ik ben bij Pius
IX ten gehoore toegelaten en heb het dankadres onzer Nederlandsche
broeders kunnen aanbieden. Bij het inkomen in de groote zaal riep
de H. Vader mij in de verte reeds het Welkom toe. Ik naderde Z. H.
op de gewone wijze, en daar ik nu niet voor mij zeiven alleen, maar
uit naam van zoovelen zijner dankbare kinderen kwam, was ik er op
bedacht om niet, zooals de vorige keer, den zoo belangrijke voetkus
achter te laten. Ik knielde bij hem neder en vroeg, het mij te ver
gunnen, den voet van Z. H. te kussen. Dit verl icht hebbende, zei ik:
de zonen der H. Kerk in Holland wenden zich tot U, allerheiligste
Vader, met dit adres. Daarop las ik het voor":
«Allerheiligste Vader! Hetgeen de katholieken van Nederland zon
der ophouden van de goddelijke goedheid hebben gevraagd, wat hun
') Arch. bisdom Haarlem. Van Nispen aan Van Vree, 4 Juni 1853.
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smeekbrieven, in overeenstemming met die hunner geestelijke over
heid, van de vaderlijke zorg uwer Heiligheid eerbiedig hebben ver
zocht, is hun goedgunstig toegestaan door de Apostolische brieven
van den i. Maart, die de kerkelijke hierarchie in Nederland hebben
hersteld. Neen, Heilige Vader, geen mensehentong is in staat te ver
tolken de gevoelens van heilige vreugde en eeuwige dankbaarheid,
waarvan de katholieken van Nederland zijn vervuld sedert, den daowaarop hun vurigste wenschen zijn verhoord, en de Kerk van Neder
land, nu en voortaan, alle weldaden geniet, die onder de bescherming
des Allerhoogste» uit de geregelde organisatie zullen voortvloeien
Moge Uwe Heiligheid den tol

hunner innigste dankbaarheid, dien

zij neerleggen aan uw voet, welwillend aanvaarden.

Nooit zullen

zij en hun nakomelingen vergeten, dat zij aan Uwe Heiligheid, die
reeds zoovele kwalen genas, verschuldigd zijn het herstel der bis
schoppelijke zetels, die hun de gedenkwaardigste en roemrijkste feiten
hunner historie herinneren, maar, helaas! voor de ongunst der tijden
waren bezweken. Zy zullen niet vergeten, dat het hun plicht is, door
vroomheid en godsdienstigen ijver, door hechte verknochtheid aan
den H. Stoel, door nederige onderwerping in alles wat de religie
betreft en door innige en kinderlijke toewijding aan de bisschoppen,
hun eerste Herders, te toonen, dat zij de weldaden, waarmede Uwe
Heiligheid hen heeft overladen, niet onwaardig zijn en ze volmaakt
weten te waardeeren. Altijd zullen in het geheugen der Nederlandsche
katholieken gegrift blijven de verplichtingen jegens de bisschoppen,
vooral diegene, waarop Uwe Heiligheid zich gewaardigde hen opmerk
zaam te maken. Niets zal hun nader aan het harte liggen, dan hetgeen
kan bijdragen tot de uitbreiding en den bloei der ware Kerk van
Onzen Heer JESUS CHRISTUS, tot verheerlijking van den naam van
God en tot het heil der zielen.
Moge Uwe Heiligheid deze plechtige verzekering aanvaarden, die
zij allerootmoedigst neerleggen voor uw troon met de bede, om aan
hunne personen en bedoelingen uwen vaderlijken zegen te schenken.
Neergeworpen aan de voeten Uwer Heiligheid zijn wij met den
diepsten eerbied van Uwe Heiligheid
de ootmoedigste en gehoorzaamste zonen
St. Bonifatiusdag 1853. i)
') Het oorspronkelijk Fransch in bijlage XIX.
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«Reeds onder het lezen gaf de H. Vader teekenen van tevredenheid,
welke Hij daarna in woorden vertolkte, en eindigde met te zeggen,
dat Hij het adres met veel genoegen aannam." Na een lang onderhoud,
waarin Pius IX met lof sprak over Dr. CRAMER, prof. BROERE en
diens brochure, gaf de H. Vader zijn zegen aan allen, die het adres
hadden onderteekend, en bijzonder aan Dr. CRAMER , prof. BROERE,
J. A. SMITS, redacteur van De Tijd, ALBERDINGK THIJM en graaf
DUCHASTEL 1 ).

Deze laatste scheen einde April 1858 op zijn beurt onderteekeningen voor een dankadres der katholieke Kamerleden te willen
verzamelen.

Later wordt daarvan niets meer vernomen. Wellicht is

de onderneming op hindernissen gestuit.
Hoe dit zij, stellig dacht Mgr. BELGRADO , dat de lagere geestelijkheid
een dankschrijven zou opzenden en droeg daarom aan Dr. CRAMER op,
om hierover met de pastoors N. J. A. STEINS BISSCHOP van het Begijnhof
en J. J. TOORENENT van St. Catharina te Amsterdam te overleggen;
zóó echter, dat de internuntius niet werd genoemd, maar toch het adres
zeker tot stand kwam, en wel op initiatief van beide of minstens van een
der beide pastoors2). Ook van dit adres schijnt niets te zijn gekomen.
Beter gelukte het plan der pastoors van het oud district Utrecht,
om aan Mgr. ZWIJSEN een adres van verwelkoming aan te bieden.
Op den 9. Mei kwam de helft der genoemde pastoors bij den gewezen
aartspriester Mgr. HARTMAN samen, om de Heilige Oliën en de her
derlijke brieven in ontvangst te nemen. Aan den broeaerdisch herdacht
men het hersteld aartsbisdom en de benoeming van Mgr. ZWIJSEN.
Den volgenden morgen reeds werd aan Mgr. HARTMAN het adres ter
hand gesteld.

Ook de andere helft der pastoors, den 10. Mei tot

hetzelfde doel vergaderd, juichte het voornemen toe en vereenigde
zich met het plan des te liever, omdat het in den boezem der geeste
lijkheid zelve ontstaan was. Men kwam overeen, dat de pastoors der
stad Utrecht het in naam hunner collega's van het oude district
Utrecht zouden onderteekenen.

Alleen de naam van J. VAN EWIJK,

pastoor van St. Dominicus, ontbrak, wijl deze op het tijdstip der
onderteekening afwezig was.

') Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer, 13 Juli 1853.
2) Papieren Cramer. Belgrado aan Cramer, 30 April 1853.
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vertrouwen, zoo besluit Mgr. HARTMAN zijn bericht aan

Mgr. ZWIJSEN, dat deze uitboezeming van den priesterlijken geest, die
hen allen bezielt en aan U.D.H. wordt aangeboden, haar welgevallig
zal zijn; de goede God beware en sterke denzelven te allen tijde'
opdat hij uwe lasten moge helpen dragen!...
»Wijders kan ik tot mijn genoegen aan U.D.H. mededeelen, dat
de fcerw.

Heeren pastoors zeer wel gestemd en tevreden zich hebben

betoond, en hope, dat deze stemming ongestoord dezelve moge blijven" 1).
Dezelfde zeer gunstige stemming aangaande de benoemingen en
verordeningen door Mgr. ZWIJSEN in het Utrechtsche gedaan, berichtte
hem begin Juli de redemptoristenpater C. JANSON 2 ).
Niet minder belangrijk dan die der pastoors is de. gelukwensch,
dien Mgr. ZWIJSEN als hoofd der pas herstelde Nederlandsche Kerk,
in den loop van 1853, van de algemeene vergadering aller Katholieke
vereenigingen van Duitschland en Oostenrijk ontving. Deze, te Weenen
bijeen, brengen een groet en een gelukwensch aan het katholieke
Nederland, als aan een opnieuw «georganiseerd lid der alleen zalig
makende kerk van Christus."
In het land, aldus de vergadering, dat met moeite en volharding
zijn bodem grootendeels aan de zee heeft ontwoekerd, is thans de
grondslag hersteld, waarop het gebouw des eeuwigen levens zich ver
heft, is de akker bezaaid, waarop alleen de vruchten der verlossing
tot rijpheid komen.

De strijd wordt niet gestaakt, maar de geloofs-

genooten van Nederland zullen onder de leiding der uitmuntende
bisschoppen zich om de banier des kruises scharen, en zich nauwer
aansluiten bij Rome, het middelpunt der eenheid.
Ten slotte brengt de commissie uit de vergaderde vereenigingen
gevoelens van eerbied en bewondering naar Holland over en drukt
haar levendige belangstelling uit aangaande de pogingen, die in Neder
land worden aangewend, om tot een bloeiend katholiek vereenigingsleven te geraken.
dragen! 3)

Moge dat streven altijd overvloedige vruchten
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hen scherpe dissonant in dit koor van algemeene dankbetuiging
en gelukwensching was het protest van JOANNES VAN SANTEN, pseudoaartsbisschop van Utrecht en HENRICUS JOANNES VAN BUUL, pseudobisschop van Haarlem, uitgedrukt in hun Brief aan Z. H. Paus Pias
IX, over den Apostolischen brief »Ex qua die" van 4 Maart 1853 ').
Een latijnsche vertolking werd in Augustus aan Pius IX verzonden.
Op de eerste plaats uiten de genoemden hun droefheid en teleur
gestelde hoop. Volgens hen zondigt de breve van 4 Maart tegen de
ïegels van het kerkelijk recht en de billijkheid, waarop men aan
spraak kon maken. Met hun gewone argumenten trachten zij die
stelling te staven: Zij zijn de slachtolïers van eerzucht.
Van de drie beschuldigingen : aanmatiging van het kerkelijk gezag,
dwaling in het geloof en het veroorzaken eener kerkscheuring, zich
te reinigen, is hun nooit gelegenheid gegeven; zij trachten dit thans
te doen met alles op de rekening hunner gezworen vijanden, de mis
sionarissen der Hollandsche missie, te schrijven. Naar de lastertaal
dier vijanden hebben zij niet geluisterd en stonden veilig door hun
beroep op den H. Stoel van 1719. Hoe zagen zij zich echter door de
laatste breve ontgoocheld en in de diepste droefenis gedompeld! de
lasteraars hebben gezegevierd ; door die breve is het schisma voltooid;
en wel in naam van den opvolger des H. PETRUS. Maar dat kan niet
zijn: die brief draagt al te veel sporen van niet apostolisch te zijn ;
want er worden, altijd volgens de Jansenisten, onbewijsbare stellingen
geuit; de historische waarheid wordt verminkt, verduisterd en het
geheel zóó voorgesteld, dat het de waardigheid des H. Vaders onteert.
Dit tracht men in bijzonderheden, vooral uit de geschriften van SASBOUD VOSMER, vrij uitvoerig te bewijzen.

En de conclusie? door de

regulieren, en bijzonder door de leden der societeit van Jezus, is alles
bedorven. Dat de breve het tegendeel zegt, noemen zij fallaciae, bedrog.
Dat het Jansenistisch schisma een wangedrocht en een pest is, wordt
natuurlijk niet aanvaard: alleen door lastertaal verleid kan de H.
\ ader dit woord hebben onderteekend. Maar daarom gelooven zij niet,
dat de breve het gevoelen des H. Vaders uitdrukt; te edel is daar-

') Ltrecht, J. A. van Woestenberg 1853. Hetzelfde in het latijn: Epiatola
ml Summum Pontificem <1e litteris apostolicis »Ex qua die", d" 4"' Martii 1H53
11

28
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voor zijn gemoed. Zij vragen ten slotte alleen dit, dat Pius IX hun
zaak aan een ernstig onderzoek zal onderwerpen.
Men begrijpt licht, dat Zijne Heiligheid het twistgeding, waarover
gedurende 150 jaren zooveel tevergeefs vergaderd, geredekaveld en
geschreven werd, waarin zoo menig kardinaal of internuntius zijn
talent en krachten zonder eenige uitkomst verspilde, waarin elke eer
lijke poging door de slinksche streken der Jansenisten telkens opnieuw
werd verijdeld, op een zoo vinnig en trouweloos schrijven, niet wederom
aanhangig heeft gemaakt1).
Ook in Nederland stoorden zich de katholieken aan het protest,
dat in latijnsche en Hollandsche redactie in het licht werd gegeven,
al bitter weinig. Belangrijker zaken hielden de aandacht gevestigd:
de organisatie en verdediging der onlangs herstelde kerkprovincie. De
eerste ging trots alle belemmeringen geregeld haar gang; terwijl de
tweede den ganschen zomer en een gedeelte van den herfst de katho
lieken onder de wapenen hield tegen de ernstige bedreiging der Wet
tot regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen.
') Zie het I Deel, bl. 64—65, 258—257.
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NOTA DER NEDEBLANDSCHE REGEERING VAN 10 MEI 1853. DE EED DER
BISSCHOPPEN. VOORBARIGE CONCESSIE VAN BELGRADO. ZIJN VERLEGEN HEID EN BEVREDIGING. NOTA VAN ANTONELLI VAN 1 JuNI 1853
ONTEVREDENHEID VAN VAN HALL. NOTA DER REGEERING VAN 21 Jvm
AUDIENTIE VAN BELGRADO BIJ DEN KONING. NOTA VAN ANTO
NBLLI VAN 4 AUGUSTUS. INDRUK DEZER NOTA. POLITIEK VAN APAISEMENT.
VAN HALL WERKT AAN DE WET OP DE KERKGENOOTSCHAPPEN. ZEN
DING VAN LLGHTENVELT NAAR R0ME EN HAAR DOEL. LLGHTENVELT TE
ROME. DE ZENDING IN HOOFDZAAK MISLUKT. BEHANDELING DER WET
OP DE KERKGENOOTSCHAPPEN. HET ONTWERP IN DE SECTIES VERZET
TEGEN HET ONTWERP IN DHN LANDE. VERGADERING DER BISSCHOPPEN
IE TILBURG DEN 8. JULI. DE PETITIES DER BISSCHOPPEN. ALGEMEEN
PETITIONNEMENT DER KATHOLIEKEN. CONTRA-PETITIES DER PROTESTAN
TEN. VERSLAG DER RAPPORTEURS OVER DE WET. INDRUK VAN HF.T
GEWIJZIGDE ONTWERP. PROJECT EENER NOTA VAN BELGRADO. G EDRAGS LIJN DER KATHOLIEKE LEDEN DER TWEEDE KAMER. BEHANDELING DER
WET IN DE TWEEDE KAMER. ARTIKEL 1, 2, 5 DER WET. DE WET IN
DE EERSTE KAMER. PETITIONNEMENT DER KATHOLIEKEN. LIGHTENVELT
IN DE EERSTE KAMER. DE WET WORDT AANGENOMEN TELEURSTELLING
DER PROTESTANTEN. VERDERE GEDRAGSLIJN DER KATHOLIEKEN. DE KONING TE L TRECHT. GERUCHTEN OVER EEN COUP D'ETAT.

In Mei 1853 vertoefde J. A. SMITS te 's Gravenhage om poolshoogte
te nemen omtrent hetgeen de Katholieken te wachten stond. »Er is
niemand, zoo berichtte hij den 5. dier maand aan Dr. CRAMER, die
mij weet te vertellen, wat er achter de coulissen omgaat, noch B EIORADO noch MUTSAERS. Men weet ook niet wie er achter den Konino

zit, noch of er iemand achter zit. VAN HALL en LIGHTENVELT maken
slechts aanmerkingen omtrent de farm. Er moeten er echter in 't
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ministerie zijn, die zelf den fond zouden willen aantasten. BELGRADO
is daar niet bang voor" ').
Zelf echter teekent VAN HALL aan, dat hij in y>den fond" van de
herstelde hierarchie verandering hoopte te verkrijgen. Hij vleide zich,
«dat den Paus de oogen zouden kunnen worden geopend voor den
stap, welken men hem had laten doen, en dat hij zou kunnen worden
bewogen, eene wijzig:ng in het aartsbisdom Utrecht te brengen" 2). .
Niet weinig licht werpt deze aanteekening van VAN HALL op de
Nota onzer regeering van den 10. Mei, waarbij verzet wordt aangeteekend tegen bijna alles wat in den laatsten tijd betrekkelijk ons
land te Rome geschied was: Verzet namelijk tegen de openbaarmaking
der allocutie van den 7. Maart.
Tegen de uitdrukking »provinciën Holland en Brabant" in de
plaats van koninkrijk der Nederlanden.
«Tegen hetgeen de allocutie van 7 Maart kwetsend inhoudt voor
de eer der Natie en voor de historische herinneringen, welke dier
baar zijn aan het hoofd van den staat en voor de meerderheid der
bevolking; evenzeer als tegen de talrijke onnauwkeurigheden in de
geschiedkundige feiten, die zich daarin voordoen."
Tegen onnauwkeurigheden en uitdrukkingen, «welke terecht de
gevoeligheid der Natie hebben opgewekt; eene gevoeligheid, welke,
indien het niet gelukt, haar spoedig te doen bedaren, zou kunnen
leiden tot uitkomsten, welke zeer strijdig zijn met de bedoelingen
van Z. H. en zeer smartelijk zouden zijn voor het hart van Z. M. den
Koning der Nederlanden, die zijn katholieke onderdanen evenzeer
bemint als hen die eene andere leer belijden"; en men hoopt, dat
de H. Vader «de middelen zal weten te vinden, om de gevoeligheid
te doen verdwijnen".
Verder zegt de Nota, dat de regeering zich voorstelt, het herstel
der hierarchie «aan een nauwlettend en gemoedelijk onderzoek te
onderwerpen in overeenstemming met de bepalingen der grondwet",
die aan het hoofd van den staat den plicht oplegt, «te waken dat de
uitoefening van geene godsdienst hoegenaamd de orde of de openbare

') Papieren Cramer. Smits aan Cramer, 5 Mei 1858.
2) De Gids 1902, III, bl. 04—65. J. G. Gleichman, Mr. F. A. van Hall
als minister.
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rust verstore, en te zorgen, dat alle godsdienstige gezindheden gelijkelijk
worden beschermd".
De regeering acht het noodig hieraan te herinneren, »omdat deze
of gene maatregel door den vorm, waarin die wordt ten uitvoer gelegd, zóó gevaarlijk zou kunnen worden voor het bewaren der open
bare rust, dat het gouvernement genoodzaakt zou zijn tusschen beide
te treden".
De Koning zal de zaak onderzoeken, en behoudt zich voor, «indien
zulks noodig mocht worden geacht, later aan den H. Stoel het resul
taat zijner overwegingen mede te deelen".
Zelfs de bevoegdheid van den Paus, om de hierarchie te herstellen,
wordt in twijfel getrokken en gevraagd, of de inwendige regeling der
Kerk, die de katholieken alleen aangaat, niet moest behandeld worden
»in het koninkrijk zelf door de landgenooten, en beslist door de over
heid van het land, zonder dat de inmenging of de tusschenkomst van
eenigen vreemden vorst,
worden".

of van eenig vreemd gezag geduld kan

Ten slotte vraagt VAN HAI.L de zienswijze van den H. Stoel aan
gaande den bisschoppelijken eed ; en vooral «betrekkelijk de mogelijk
heid, het nut en het belang der Roomsch-Katholieken zeiven", »o/n
eenige wijziging in de organisatie der bisschoppelijke hierarchie te
brengen; vooral met betrekking tot de iverkelijke oprichting van een
aarlsbisschojipelijkeu of bisschoppelijken zetel in steden zooals Utrecht
en Haarlem, waarin de groote meerderheid der bevolking niet katho
liek is" ').
Had Mgr. BELGRADO nog altijd gemeend, dat de klachten der
regeering alleen zouden loopen over den vorm, d. i. over de breve,
de allocutie en den eed der bisschoppen, maar volstrekt niet over het
wezen van het herstel, jammerlijk zag hij zich thans in die verwach
ting teleurgesteld. Terstond dringt hij echter te Rome aan, in het
wezen der zaak niet toe te geven.
«Niet alleen zou zulke wijziging de katholieken diep bedroeven,
schrijft hij den 14 Mei aan ANTONELLI, niet alleen de tot heden
bewaarde kalmte ontnemen, maar vooral zou zulk een toegeven en
het terugkomen op een geheel voldongen feit groote schade doen aan
1)

Handelingen, I, bl. 402 vv.
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de eer en de waardigheid van den H. Stoel, niet enkel in Nederland
maar ook daarbuiten.
»Mocht derhalve Uw Eminentie mij toestaan, mijn gevoelen te
uiten aangaande een punt, dat belangrijk is in zichzelf en tevens de
gewichtigste gevolgen kan hebben, dan verzoek ik, dat er nooit ver
andering wordt gebracht in het wezen der organisatie, d. w. z. geen
verplaatsing van het aartsbisdom of eenig bisdom, die niet enkel
opgericht, maar ook reeds in bezit genomen en als zoodanig in het
gansche land bekend zijn. De H. Vader kan overtuigd zijn, dat de
bisschoppen in hun wijze voorzichtigheid bij de uitoefening van hun
ambt aan verstandige en kalme lieden geen reden tot ontevredenheid
zullen geven, zoodat de regeering van Zijne Majesteit zich billijker
wijze niet zal kunnen beklagen over het herstel der bisschoppelijke
hierarchie.
»Zou de H. Vader, wat den vorm van het herstel betreft, eenige
geruststellende woorden aan de regeering willen zenden, dan moge
Hij zich gewaardigen dit zoodra mogelijk te doen; omdat men zegt,
dat aan de bisschoppen, vóór dat geruststellend antwoord van Rome,
moeilijk de ofïicieele erkenning van het herstel en de ambtelijke
briefwisseling met de regeering zal worden toegestaan" ').
Reeds vroeger had BELGRADO een paar maal om zulk een gerust
stellend antwoord gevraagd2). Omtrent ééne zaak liet de H. Stoel
onze regeering niet lang op de verzochte geruststelling wachten. Ik
bedoel den canonieken eed der bisschoppen, die oorzaak was geweest
van zóó veel voorgewende of werkelijke vreeze bij de protestanten,
van zóó veel angstgeschrei tegen de naderende inquisitie met brand
stapels en foltertuig.
Om alle verwarring te voorkomen, merken wij op, dat er in die
dagen, zooals beneden zal blijken, over drie verschillende eeden werd
onderhandeld :
Over den canonieken eed, dien ieder bisschop, alleen in zijn hoe
danigheid van kerkvorst, aflegde vóór zijne wijding.
Over den civielen eed, dien hij, meestal genoodzaakt door de
regeering, zwoer voor den vorst of op de constitutie des rijks.
') Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 14 Moi 185B.
2)

T. a. p. Belgrado aan Antonelli, 1 en 5 Mei.
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('ver den eed, volgens de lersche formule, aldus genaamd, omdat
die formule den 23. Juni 1791 is goedgekeurd door Rome voor de
aartsbisschoppen van

Ierland. Deze formule,

bij den gewijzigden

canonieken eed gevoegd, luidt: »Haec omnia et singula eo inviolabilius
observabo, quo certior sum nihil in illis contineri, quod fldelitati
meae Serenissimo Regi Neerlandiae, ejusque ad thronum successoribus
debitae adversari possit. — Sic me deus adjuvet, et haec Sancta Dei
Evangelia. Of vertaald: Dit alles en elk punt in het bijzonder, zal ik
des te stipter onderhouden, naarmate ik inniger overtuigd ben, dat
daarin niets voorkomt, wat inbreuk zou kunnen maken op de trouw,
welke ik aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden en zijn
opvolgers op den troon verschuldigd ben. Zoo waarlijk helpe mij God
en dit Heilig Evangelie Gods."
Deze laatste eed werd ten slotte door Rome voor de Nederlandsche
kerkvoogden aanvaard.
Er ging echter een vrij lange en ingewikkelde onderhandeling
vooraf.

Dat

de

volgende

zoo zeer gevreesde zinsnede van den

canonieken eed: »ik zal de ketters, scheurmakers en tegenstanders
van onzen lieer (den Paus) en zijne opvolgers, zooveel in mijn ver
mogen is, vervolgen en bestrijden", niet in »den stricten zin der
woorden" werd bedoeld, maar alleen om »door waarschuwingen en
andere zedelijke middelen, aan hun bisschoppelijk beheer eigen, de
verleiding te verhinderen", had Mgr. BELGRADO hier aan VAN HALL,
en ANTONELLI te Rome aan den gezant reeds genoegzaam verklaard.
Ten overvloede moest dit blijken, zooals kard. ANTONELLI schreef,
uit de eedsformulieren in protestantsche landen gebruikelijk, en voor
namelijk in Pruisen, waar de genoemde zinsnede ontbrak ').
Volgaarne was men daarom te Rome bereid, ook aan de Neder
landsche regeering deze concessie te doen. En reeds den 17. Mei 1853
zond

kard.

ANTONELLI

aan BELGRADO latijnsche eedsformulieren,

waarin de boven vertaalde woorden : vHcierelicos, schismaticos et rebelles
eidem Domino nostro vel successoribus praedictis pro posse persequar
et impugnabo" was weggelaten. Den 29. Mei werden ze aan VAN HALL
gezonden, die daarover den 1. Juni zijn groote tevredenheid betuigde
en tevens een afschrift vroeg van den canonieken eed, welken de
') T. a. p. Antonelli aan Belgrado, 17 Mei.
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aartsbisschop en de bisschoppen, volgens het algemeen gebruik, reeds
bij hun wijding en inbezitneming hadden afgelegd. BELGRADO voldeed
aan dit verzoek den 4. Juni daaropvolgende ').
Intusschen werd echter van regeeringswege den 23. Mei aan BEL
GRADO vertrouwelijk gevraagd, of een eventueel voorstel der regeering,
om de bisschoppen ook den civielen eed aan den Koning en op de
constitutie te doen afleggen, door den H. Vader gunstig zou worden
ontvangen. Volgens hen, die dit verzoek deden, was deze civiele eed
een eenvoudige en in alle constitutioneele landen gebruikelijke zaak;
voor Nederland, dat nog niet tot volslagen rust was gekomen, zou
die eed een middel zijn, om de kalmte te bevorderen. Immers dan
zou men de bisschoppen beschouwen, gelijk de andere ambtenaren,
door den civielen eed verplicht tot gehoorzaamheid aan den Koning
en de grondwet; was die concessie door den H. Vader gedaan, zoo
voegde men erbij, dan zou de zaak der Hierarchie spoediger haar
beslag krijgen, de regeering zou de bestaande organisatie erkennen
en over administratieve zaken met de bisschoppen in briefwisseling
treden, zooals zij dat vroeger met de Apostolische vicarissen en den
vice-superior der Hollandsche missie had gedaan 2).
Bij nadere overweging echter oordeelde het BELGRADO noodzakelijk,
dat men te Rome niet onkundig bleef van de meening der bisschoppen
over den civielen eed. Daarom schreef hij den 29. Mei aan ANTONELLI,
dat genoemde prelaten den civielen eed verafschuwden en hem niet
zouden doen, tenzij op bevel des H. Vaders 3).
Nog voordat echter dit laatste schrijven te Rome was aangekomen,
antwoordde ANTONELLI op den brief van BELGRADO van 23 Mei en
verklaarde, dat het voorstel der regeering betrekkelijk den civielen eed
geen beletsel zou ontmoeten, indien de regeering dit voorbehoud in
dien eed toeliet, dat de bisschoppen zich alleen in zóóver tot het
onderhouden der grondwet verbonden, als deze niet strijdig is met
hun heilige verplichtingen jegens de Roomsch-katholieke kerk. Zóó
werd, volgens ANTONELLI, ook in andere landen, die met Nederland
eenige overeenkomst hadden, de civiele eed afgelegd. Met uitdrukke-

') Arrh. bisdom Haarlem, 3 Juni; en Handelingen, I, bl. 408—422.
2) Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli; 23 Mei.
•') Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 20 Mei 1853.
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lijke vermelding van dit voorbehoud mocht derhalve BELGRADO op
de vertrouwelijke vraag der regeeiing vertrouwelijk antwoorden ')
Noch

van het vertrouwelijk antwoord, noch van den ciuiclen eed

is er echter iets gekomen ten gevolge van den weerzin der bisschoppen.
Evenwel was de regeering op haar beurt met den zuiver canonieken
eed ook niet tevreden. In een Nota van 27 Juni2) vroeg zij daarom
het bovengemeld bijvoegsel tot het canoniek eedsformulier der bis
schoppen, dat na een deliberatie van het H. Collegie van den 23. Juni
1791 door den Paus aangenomen is voor de Iersche aartsbisschoppen.
Intusschen werd den 1. Juli het Ontwerp van wet tot reijeling van
het toezicht op de kerkgenootschappen bij de Kamer ingediend, dat
over den civielen eed het volgende artikel bevatte:
»Art. 2.

Wij behouden Ons voor, van de bedienaren der open

bare godsdienst, die vóór, bij of na de aanvaarding hunner bediening
eenen eed of belofte afgelegd hebben, welke door Ons bedenkelijk
voor de veiligheid van het rijk of' voor de openbare orde en rust
wordt geoordeeld, te vorderen den eed van getrouwheid aan Ons en
gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, af te leggen, binnen
den termijn, door ons te bepalen, in handen van onze commissarissen
in de provinciën, tot het afnemen daarvan door ons gemachtigd "
In de sectiën verklaarde de groote meerderheid der leden zich
tegen dit artikel, zooals het daar lag. Het gaf aanleiding tot meineed,
zeide men; het zou nutteloos zijn, omdat de geestelijken zich meer
zouden gebonden achten door den canonieken eed, »dan door alle
later van de zijde van het staatsgezag opgelegde eeden"; het facul
tatief van het artikel verhoogde de bedenkelijke strekking, wijl nu de
toepassing een beleediging werd voor iederen bedienaar van den
godsdienst, die daaraan onderworpen werd.
Gemakkelijk kon VAN HALL reeds half Juli vermoeden, dat het
2de artikel geheel moest worden gewijzigd of geschrapt. Hij kwam nu
bij Mgr BELGRADO mondeling op het bovengemelde Iersche bijvoegsel
tot den canonieken eed terug en deed hem verstaan, dat, op deze
concessie, art. 2 uit het Ontwerp van wet tot regeling van het toezicht
op de onderscheidene kerkgenootschappen zou worden gestreken.

') Nunt. Arch. Antonelli aan Belgrado, 4 Juni 1853.
a)

Over die Nota later.
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Terstond wendde zich derhalve BELGRADO naar Rome en vroeg
dringend verlof, genoemd slot aan het canoniek eedsformulier te mogen
toevoegen. Zijn voornaamste beweegreden was natuurlijk, dat dan het
bewust artikel over den civielen eed uit het ontwerp zou vervallen ').
Tegen het einde van Juli moest VAN HALL het voorloopig verslaij
der sectiën beantwoorden en drong opnieuw bij BELGRADO op gemelde
concessie aan. Den !i0. Juli had deze de onvoorzichtigheid, zonder het
antwoord van Rome af te wachten, voor het aandringen des ministers
te zwichten. In de Nota van die dagteeker.ing zegt hij, overtuigd te
zijn »van te beantwoorden aan de bedoelingen en aan de verzoenende
stemming van den H. Vader", wanneer hij thans een afschrift der
gewijzigde formulieren van den canonieken aan VAN HALL doet toe
komen, met de verklaring, dat voortaan de aartsbisschop en de bis
schoppen bij hun bisschoppelijke wijding en installatie dezen gewijzigden
eed zullen afleggen; dat ook »de tegenwoordige aartsbisschop en bis
schoppen, evenals hun opvolgers, nimmer vergeten zullen, hun han
delingen te richten naar de werkelijke strekking van den canonieken
eed", zooals die gewijzigd is 2).
Welke schrik beving echter het gemoed van Mgr. BELGRADO , toen
het antwoord op zijn vraag van 19 Juli in Augustus te 's-Gravenhage
aankwam en een weigering bevatte! Het in cijfers gestelde schrijven
van ANTONELLI zegt, dat de formule voor de aartsbisschoppen van
Ierland 3) nooit de goedkeuring van den H. Stoel had ontvangen, en
daarbij zóó gesteld was, alsof de eed van trouw aan de Kerk ooit
zou kunnen strijden met de verplichtingen jegens de burgerlijke
overheid; dat in het bijvoegsel de kracht van den canonieken eed in
zekere mate zelfs afhankelijk werd gemaakt van de beloofde gehoor
zaamheid jegens een wereldschen vorst; dat een civiele eed, met het
noodige voorbehoud gedaan, zonder twijfel verkieslijk was boven de
lersche formule; dat daarenboven met LIGHTENVELT 4) onderhandeld
werd over den civielen eed en dat de H. Sto?l niet ongenegen was,

') Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 19 Juli.
2) Handelingen, I, bl. 451 vv.
3j Zie bl. 489.
4) Deze, toen minister van R.-K. eeredienst, vertoefde destijds te Rome,
zooals later uitvoerig zal worden vermeld.
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de bisschoppen dien eed te laten doen volgens de formule van het
concordaat van 1827 ').
Men begrijpt de verlegenheid van BELGRADO , vooral toen deze
depêche door de nieuwe weigering van 10 Augustus werd bekrachtigd 2j.
Lang overdacht hij de beweegredenen voor zijn gedane concessie,
lang wikte en

woog hij het ontwerp van zijn antwoord aan ANTO

en voltooide
(j. September:
NELLI

het eindelijk

met een beklemd gemoed den

Hij verklaart, dit antwoord met allen eerbied en met kinderlijke
oprechtheid te willen geven en vertrouwt dat ANTONELLI het wel
willend zal ontvangen. BELGRADO zegt vervolgens, tot den 7. Augustus
niet te hebben geweten, dat het bewuste slot der lersche formule
wel voor hngeland, niet echter voor Ierland was goedgekeurd dooi'
den H. Stoel.
Dat hij een beslissend antwoord aan de regeering niet langer kon
uitstellen, omdat de minister op het punt stond het artikel over den
civielen eed voor de Kamer te brengen en dat het nu door de con
cessie uit het ontwerp was verwijderd.
Dat hij aangaande de onderhandeling van LIGHTENVELT over den
civielen eed volstrekt onkundig was gebleven, maar ook nu nog van
meening was, dat ter verkrijging van een voordeel zoowel te 's-Gravenhage als te Rome kon worden gewerkt.
Dat hij reeds uit de depêche van den 4. Juni wist, dat men te
Rome tegen den civielen eed geen bezwaar had; maar tegelijk de
opdracht ontving, de bisschoppen te ondervragen, of zij, indien de
regeering dien eed vroeg en de H. Stoel verlof gaf, geneigd zouden
zijn daartoe over te gaan; dat echter het antwoord der bisschoppen
hierop neer kwam : Zij verlangden vurig, dat deze eed niet werd ge
vraagd. Het was een nieuwigheid voor dit land, een gevaarlijke nieuwig
heid, omdat men trouw zweert aan de constitutie en aan de wetten
des lands en aan den Koning: het was een knellende band voor de
bisschoppen in een land, waar niet, zooals in Pruisen en elders, een
concordaat bestond; een onteerende daad, die den canonieken eed

') Zie dezen eed in Deel I, bl. 540—541. Nunt. Arch. Antonelli in cijfers
aan Belgrado, '29 Juli 1853.
2)

Nunt. Arrh. Antonelli in cijfers aan Belgrado 7 en 16 Aug. 1853.
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vuor de protestanten in verdenking moest brengen ; in één woord, een
daad, waartoe de bisschoppen alléén zouden overgaan uit onbeperkte
gehoorzaamheid aan den H. Vader.
üat hij, staande tussehen den weerzin der bisschoppen, bij wie de
geestelijkheid en de leeken zich aansloten in woord en geschrift, en
tussehen het feit, dat hij juist wegens dit algemeen verzet geen moei
lijkheid bij de regeering zou ontmoeten, om dat artikel uit het wets
ontwerp te verwijderen, indien hij de Iersche formule toestond; nadat
hij wederom raad had ingewonnen bij twee bisschoppen, die beiden
genoemde formule onschadelijk vonden en zich verheugden, op die
voorwaarde aan den civielen eed en vooral aan de gelijkstelling met
de openbare ambtenaren te ontkomen, dat hij eindelijk, in de onmo
gelijkheid nog antwoord van Rome te ontvangen, vóórdat de wet in
discussie kwam, tot de Nota van 30 Juli en de bedoelde concessie
was overgegaan.
Ten

slotte

verzoekt

BELGRADO

van

ANTONELLI

een spoedige

beslissing: ofwel veroordeeling van zijn werk of een goedkeuring,
omdat VAN HALL op verklaring wacht, waarom de Nota van 30 Juli
niet strookt met die van 4 Augustus ').
Zeer lang liet het antwoord op zich wachten en kwam eerst, toen
gezant VAN LIEDEKËUKE bij Nota van 31 December 1853 te Rome
bevestiging vroeg van hetgeen Belgrado reeds had toegestaan den
30. Juli. Aan die vraag voldeed ANTONELLI den 11. Januari 1854 en

voegde erbij, dat de eed, door de bisschoppen reeds vroeger afgelegd,
dezelfde kracht zou hebben 2).
Twee dagen daarna werd dit antwoord door ANTONELLI ter kennis
FAN BELGRADO gebracht, die dus ten slotte, na een lang en pijnlijk

wachten

zijn gedane concessie te Rome zag goedgekeurc^^ van

ANTONELLI zelfs de bekentenis ontving, dat deze zich voorheen had

vergist en dat de formule, thans bij den canonieken eed der Nederlandsche bisschoppen gevoegd, zeer zeker reeds in 1791 was goed
gekeurd voor Ierland en later toegestaan voor alle prelaten en apos
tolische vicarissen van Groot-Brittannië 3).

') Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 6 Sept. 1853.
2) Kunt. Arch. 11 Jan. 1854. Zie Bijlage XXI.
3) Nunt. Arch. Antonelli aan Belgrado, 18 Jan. 1854.
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Den 24. Maart 1854 deelde Mgr. BELGRADO de goedgekeurde formule
mede aan den aartsbisschop van Utrecht met de kennisgeving, dat
ze voortaan bij de consecratie en installatie van alle aartsbisschoppen
en bisschoppen van Nederland zou worden gebezigd. ')
Zoo was dan eindelijk aan de Nota van 10 Mei betrekkelijk den
eed voldoening gegeven. Op alle andere vragen en grieven, door de
regeering in diezelfde Nota geuit, kwam van Rome wel een spoediger,
maar ook een minder bevredigende verklaring. Niet aan den H. Vader
was dit te wijten, maar aan de onvoorzichtigheid der regeering, die
zich, onder den invloed der onverdraagzame Aprilbeweging, tot minder
billijke vertogen had laten verleiden.
Op de Nota van 10 Mei antwoordde ANTONELLI reeds'den 1. Juni.
Betrekkelijk de grieven der regeering tegen de allocutie zegt de kar
dinaal, niet te kunnen begrijpen, dat de openbaarmaking en de inhoud
van dat stuk reden tot klachten kon geven. Het was een oude ge
woonte, dat men allocutiën, die «openbare gebeurtenissen in verband
tot de algemeene belangen der kerk" behandelen, aankondigde en
»door middel der drukpers" verspreidde; de voorbeelden lagen voor
het grijpen.
De uitdrukking »in Hollandiae en Brabantiae regno" noemde AN
TONELLI een bijzondere verklaring niet waard.
De geschiedkundige herinnering der vijandelijkheden, waaraan
de katholieke godsdienst voorheen in Nederland bloot stond, duidt
slechts terloops aan, zeicle hij, «hetgeen men vermeld vindt in ge
schiedkundige werken niet alleen van katholieke, maar ook van protestantsche schrijvers, die zich moeite gaven, om onpartijdig de his
torische waarheid te vermelden".
Tf^ht wijst de kardinaal erop, hoe de allocutie doet uitkomen
»de juiste vergelijking tusschen de rampen, waaronder de katholieken
dezer landen vroeger verzuchtten, en tusschen den meer gunstigen
toestand, waarin zij zich verheugden in lateren tijd en voornamelijk
in den tegenwoordigen, dank zij der welwillende gezindheid van den
souverein ten hunnen opzichte, en der billijkheid en den verlichten
geest van hen, die hem bijstaan in het bestuur en de hooge regeering
des rijks".
') T. a. p. Belgrado aan Zwijsen, '24 Maart 1854.
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Geenszins begrijpt ANTONELLI , waarom de regeering een aandachtig
en gemoedelijk onderzoek wil instellen, »ten einde na te gaan, in welke
betrekking de vestiging der hierarchie staat met de bepalingen der
grondwet . Hij twijfelt echter niet, of' het. gouvernement, dat door
zijn wijsheid en bekende loyauteit voor geen ander onderdoet, zal
getrouw blijven aan de vroegere, bepaald gedane verklaringen, »en
ten volle erkennen datgene, wat een wettig volbracht en gevestigd
feit is geworden; een feit, waarop men redelijkerwijze niet terug zou
kunnen komen, met het oogmerk, om er het wezen van te veranderen,
of de vormen, welke er zoo innig aan verbonden zijn".
Wat de zetels van Utrecht en Haarlem betreft, zegt de kardi
naal, dat de H. Stoel niet zou kunnen «toegeven aan plannen
van verandering in de bisschoppelijke hierarchie, welke reeds voor
een'ge plaatsen van het koninkrijk gevestigd i s . . W a n t »daar de
vrijheid der katholieken om zich te organiseeren, gelijk hunditgoeddacht, bepaald en zonder eenige beperking erkend is, was het natuur
lijk, dat de organisatie geschied is in die plaatsen, waar in vorige
tijden bisschoppelijke zetels gevestigd waren." Geen nadeel hoege
naamd kan er uit die organisatie ontstaan voor de belijders van een
anderen godsdienst. Daarenboven heeft de H. Stoel het nuttig geoor
deeld, aan twee bisschoppen volmacht te geven, zich elders dan in
de hoofdplaats van hun bisdom te vestigen ').
Nauwelijks was deze Nota bij VAN HALL aangekomen, of BELGRADO
had gelegenheid te hooren, dat de lezing der Nota den minister niet
die voldoening had geschonken, waarop hij scheen gehoopt te hebben
tot bedaring der gemoederen 2). Want, zooals de internuntius twee
dagen later schreef, had VAN HALI. niet enkel eenige verklaringen
verwacht, maar zich zelfs gevleid met de gedachte, dat de H. Stoei
eenige zinsneden der Allocutie zou herroepen 3). Hierin nu vond hij
zich bitter teleurgesteld 4).
Daarom legde hij zich bij dat antwoord niet neer en zond reeds
den '27. Juni een nieuwe Nota aan VAN LIEDEKERKE, met order ze
aan ANTONELLI te overhandigen.
') Handelingen, I, bl. 424—439.
2)
3)

Nunt. Arrh, Belgrado aan Antonelli 14 Juni 1853.
T. a. p. Belgrado aan Antonelli 16 Juni.

4)

Nimt. Arrh. Officieele nota van Van Hall aan Belgrado, 28 Juni.
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In verdere discussies over de Allocutie wil de minister niet treden
en bepaalt er zich toe «zijn protest te herhalen". Breedvoerig spreekt
hij vervolgens over de volledige godsdienstvrijheid «welke door niets
anders wordt omschreven, dan door hetgeen de grondwet des lands
wil; terwijl van de andere zijde de Nederlandsche regeering die vrij
heid van handelen zal genieten, binnen den kring harer rechten en
plichten, haar door dezelfde grondwet voorgeschreven."
Daarop laat de minister een uiteenzetting volgen, die men haast
een kort begrip der wet op de kerkgenootschappen, waaraan VAN
HALL toen werkte, zou kunnen noemen.
Met betrekking tot de vestiging der zetels van Utrecht en Haarlem
merkt hij op, »dat de regeering des Konings beter dan iemand in
staat is, te weten, wat de orde en rust in het koninkrijk der Neder
landen zou kunnen verstoren en hare maatregelen dienvolgens te
nemen".
Hij prijst ten slotte den H. Vader, die aan de bisschoppen ver
oorloofd heeft, de residentie voorloopig elders dan in de hoofdzetels
te bevestigen; en twijfelt er niet aan, of dit zal den H. Vader ertoe
leiden, «bepaaldelijk te veranderen, wat Z. H. zeil reeds, door zijn
vermeld besluit nopens de

verblijfplaats, bewezen heeft door de

behoefte van plaats en tijd te worden gevorderd" ').
Men hoort het, hier wordt door de regeering nog altijd vast
gehouden aan den eisch, dat de H. Stoel de reeds opgerichte en in
bezit genomen zetels van Utrecht en Haarlem naar andere steden
zal verleggen.

Niet lang daarna werd niet alleen deze Nota van

'27 Juni door de Nederlandsche dagbladen openbaar gemaakt, maar
verscheen zelfs die van kard. ANTONELLI van 1 .Tuni in het Handels
blad. Wilde VAN HALL de hulp der openbare meening inroepen?
Het schijnt.
Dan trof echter deze maatregel het doel niet.

Men toornde in

tegendeel op de regeering, die zich opnieuw inliet met Rome. Wat
De

Evangelische Kerkbode »als ongeloofelijk, als onverstandig, als

ongerijmd bestreden en zelfs bespot" had, was dan toch werkelijkheid!
Het nieuwe ministerie had zich gehaast, ^nieuwe onderhandelingen
met Rome aan te knoopen, nadat door den vorigen minister aan den
') Hondelingen, I, bl. 438—449.

448
Nederlandschen gezant aan dat hof bevel gegeven was, om in allerijl
te vertrekken en van geene terugkomst iets bepaalds te zeggen, ten
einde den Paus de gevoeligheid zijner regeering te doen bevroeden".
Zoo klaagt De Evangelische Kerkbode, die van spijt wordt verteerd,
dat men den «antichrist" de eer aandoet, met hem te onderhandelen ')•
En het kon toch eenmaal niet anders. De 1*200000 Nederlandsche
katholieken dwongen de regeering. Trouwe onderdanen des Konings
waren ze, niet minder dan de protestanten.
e n evenzeer W I L L E M I I I .

Dat wist de regeering

Daarom nam de Koning den 29. Juli een audientie van B E L G R A D O
te baat, om zijn liefde en verdraagzaamheid jegens alle onderdanen
te betuigen. Vooral in de hachelijke omstandigheden was dat koninklijkwoord uiterst belangrijk.
Gisteren, aldus R E L G R A D O , had ik een particuliere audientie, die
ik eerst daags te voren had gevraagd, om aan Z. M. het antwoord
des H . Vaders op d e kennisgeving van het huwelijk van prins H E N D R I K
der Nederlanden te overreiken. De Koning ontving mij vriendelijk en
nadat ik Hem den brief des H. Vaders had ter hand gesteld, vroeg
hij naar de gezondheid van Z. H. en zeide daarna op een meer
levendigen toon, dat er in de laatste maanden gebeurtenissen hadden
plaats gegrepen, die hem groote zorg voor zijn onderdanen hadden
veroorzaakt; maar dat Hij mij oprecht verklaarde, dat hem het welzijn
aller Nederlanders zonder onderscheid van godsdienst ter harte ging;
en als bewijs zijner persoonlijke verdraagzaamheid wees hij er op,
dat hij nog nooit moeite gedaan had, den godsdienst zijner hofambte
naren en dienstboden te kennen. Hij vleide zich, dat de H. Vader,
met het oog op den toestand des rijks en de gebeurtenissen door de
godsdienstige beweging veroorzaakt, in de buitengewone zending eens
ministers2), door den Koning zelf gewild, een bewijs zou zien van
het verlangen Zijner Majesteit om de goede verstandhouding met den
H. Vader en diens regeering te bewaren. Ten slotte zeide de Koning,
dat eenige uitdrukkingen der allocutie van 7 Maart hem gevoelig
hadden geraakt en voegde daarbij, dat Hij er prijs op stelde, dat
alles wat Hij gezegd had, den H. Vader bericht werd.
') Nummer van 8 en 22 Juli 1853.
Over de zending van Lightenvelt later.

2)
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»Ik antwoordde eerst, zoo vervolgt BELGRADO , in algemeene termen
over hetgeen was gebeurd en over de zending van LIGHTENVELT, en
zeide vervolgens, dat de H, Vader met het herstel der hierarchie op
het oog had, aan de billijke verlangens der katholieken te voldoen,
ze tot rust en vrede te brengen en ze daardoor nog nauwer aan hun
eigen vorst te verbinden. Ik voegde er bij, dat de indruk der weinige
en terloops geuite woorden der allocutie over een lang vervlogen en
droeven tijd, geheel werd weggenomen door hetgeen er onmiddelijk
op volgde tot lof van Z. M. en diens regeering; en in het heengaan
verklaarde ik, dat de bisschoppen, de geestelijkheid en alle katholieken
zich altijd meer aan hun vorst zouden hechten, indien zij in het
volle bezit der godsdienstige vrijheid werden gelaten. Deze audientie
had plaats, zooals wellicht nooit eenige particuliere audientie, in tegen
woordigheid van twee adjudanten Zijner Majesteit, die, om de geringe
afmeting der kamer, waar mij de Koning ontving, zeker al wat er
gezegd is hebben verstaan" 1).
Terwijl het bericht dezer welwillende audientie Rome naderde of
er reeds was aangekomen, overhandigde A NTONELLI aan VAN L IEDEKERKE den 4. Augustus een antwoord op de Nota van den '27. Juni. Dat

daarin van toegeven in den zin der regeering geen sprake kon zijn."
was aan BELGRADO reeds in verschillende depAchen duidelijk gemaakt.
In den aanhef betreurde ANTONELLI de onkieschheid der regeez'j ('e Nota van den 27. Juni door de dagbladen openbaar
iing
had gemaakt vóórdat er een antwoord op was gegeven 2j.

Vervolgens komt de kardinaal tot een zinsnede der Nota van VAN
HALL, die de hoogste bevreemding gewekt had: dat namelijk »de
uitdrukkingen, waarvan het vorige ministerie zich in zijn Nota's be
diend heeft, hoedanig deze ook zijn mochten, noch het karakter, noch
de waarde hebben eerier geratificeerde overeenkomst, dat zij niets
anders zijn dan eenvoudige Nota's, welke alleen dienen, om de meening
van het ministerie, waarvan zij zijn uitgegaan, te kennen te geven" 3).
Gemakkelijk valt het ANTONELLI aan te toonen, dat uit dezen zin
gevolgtrekkingen zouden kunnen worden afgeleid »in strijd met de
') Nxnt. Arrh. Belgrado aan Antonelli, 30 Juli 1858.
2)

Nimt Aroh. Antonelli aan Belgrado, !» Aug. 1853. Handelingen, I, bl. 322.
Er is hier sprake van de officieele correspondentie tusschen Mgr. Bel
grado en minisfer van Sonsheeck.
3)

"

OU
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algemeene erkende stellingen van het volkenrecht"; omdat het stukken
betreft, uitgevaardigd met het onloochenbaar karakter van een officieel
gezag, dat blijkt uit den vorm en de omstandigheden, die de uit
vaardiging vergezelden. Als voorbeeld nam de kardinaal de Nota van
den 24. Maart 1852, waarin VAN SONSREECK, die haar onderteekent, in
naam van zijn vorst en zijne regeering spreekt en gemachtigd is te
verklaren »dat niets belet, dat men vrijelijk tot de organisatie der
katholieke kerk in dit rijk overga". Dat is »een authentieke mededeeling ... van de meening des Konings en de regeering der Neder
landen".
Niet minder afdoende toont ANTONELLI de volstrekte verbintenis
der bedoelde correspondentie aan uit haar hoofdzakelijken inhoud. De
regeering toch kondigt in haar Nota's de vrijheid af, welke de grond
wet aan de katholieken verleent, om zich te organiseeren, en vraagt
wederkeerig van den H. Stoel de afschaffing van het concordaat van
1827 en van de daaruit voortvloeiende overeenkomst van 1841, omdat
het aan het ministerie voorkwam, dat de regeering der Nederlanden
en de katholieke Kerk zich anders in de toekomst zouden kunnen
beroepen op een tweeledig beginsel. Duidelijk is het derhalve, dat de
Notas van het vorig ministerie »ten doel hebben een overeenkomst
van het hoogste belang" en bijgevolg de voorwaarde stellen eener
«ware en eigenlijke solidariteit tusschen dit ministerie en hetgeen
thans regeert, alsmede de andere ministeriën, welke in het rijk zullen
volgen". »Zou men zich daaraan niet houden, zoo besluit de kardinaal
dit betoog, dan zou men de door het volkenrecht algemeen ingevoerde
orde voor de regelmatigheid en bestendigheid der diplomatieke be
trekkingen tusschen de verschillende staten" verwerpen.
Aangaande het voorname punt, de verandering van den zetel van
Utrecht, volhardt de H. Stoel in zijn standvastige weigering. Het is
kardinaal ANTONELLI aangenaam, »dat de doorluchtige regeering de
voorloopige schikking waardeert, welke de H. Vader uit eigen bewe
ging heelt vastgesteld, betrekkelijk de residentie van den aartsbisschop
van Utrecht. Het is hem overigens niet mogelijk zich te leenen tot
wijzigingen in eene zaak, welke regelmatig en deugdelijk behandeld
en gesloten is tusschen den H. Stoel en de Nederlandsche regeering,
omdat, volgens den bepaaldelijk aangenomen regel der algemeene
wetten van de Kerk, deze zaak nauw verbonden is met de hooge
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waardigheid en de heilige plichten van haar doorluchtig hoofd" <).
Hiermee was de officieele correspondentie over het herstel der
hierarchie geëindigd. Licht begrijpelijk is het, dat VAN HALL deze
Nota niet officieel meedeelde aan de staten-generaal. Al te duidelijk
bleek er uit, hoezeer hij in diplomatieke bekwaamheid achterstond
bij kardinaal ANTONELLI.
»De indruk dezer Nota, schrijft BELGRADO eenigen tijd daarna,
laat zich tot heden slechts gissen, omdat hij, aan wien ze gericht is,
zich niet haast daaraan uiting te geven. Eenige leden van het corps
diplomatique, die de Nota hebben gelezen, oordeelen ze niet alleen
nuttig voor de hangende zaak, maar houden ze voor een stuk van
de hoogste waarde, dat in heel Europa op prijs zal worden gesteld.
De gezanten en bijzonder die van Rusland, Pruisen, Oostenrijk België
Brazilië, Spanje en Frankrijk stellen het grootste belang in onze
zaak; en ik moet er bijzonder op wijzen, dat ridder D'ORNA, de
minister-resident van Spanje mij officieus een depêche zijner re^eerin"
wilde aanbieden, om te doen blijken, hoe vurig hare Majesteit de
Koningin van Spanje verlangt, dat onze zaak ten gunste der Nederlandsche katholieken beslist wordt" 2).
Tegen zulk een beslissing was ook VAN HALL volstrekt niet gekant
mits het »apaisement" werd bereikt, dat hij van den beginne af »in
zijn vaandel schreef en zich allereerst ten doel stelde". Het was hem
vrij onverschillig, of het aartsbisdom bestaan bleet of niet, zoo het
«apaisement , de geruststelling der gemoederen werd verkregen. Gelijk
zijn officieele correspondentie met Rome dat groote doel h^d beoogd,
zoo had de sedert het eerste begin zijner regeering beraamde Wet op
'te kerkgenootschappen en wat later zijn groote gematigdheid, bij de
behandeling der amandementen op die wet, geen andere strekking3).
»Ik aanvaardde de portefeuille, aldus VAN HALL in zijn Herinne
ringen, met het vaste denkbeeld, dat de betrekking waarin de Kerk
tot den staat zou staan, met het toezicht dat de grondwet aan den
staat toekent, bij de wet moet worden geregeld.

Bit denkbeeld is

door mij in den raad van ministers met kracht ontwikkeld en door-

') Handelingen, III, bl. 822 — 327.
2) Nunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 2 Sept. 1853.
3) Aldus Mr. Oleichman, De Gids 1902, III, bl. 263.
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gedreven, niettegenstaande de flauwheid

van sommigen en den hevigen

tegenstand van den minister LIGHTENVELT" ').
Welke beweegredenen dreven VAN HALL in die dagen ? Allereerst,
zooals boven gezegd is, zijn groot verlangen naar het zoo noodige
»apaisement". Vervolgens, was het toezicht op de kerkgenootschappen
bij de wet geregeld, dan zou, zoo meende de minister, »ééns voor al
uitgemaakt zijn, dat die regeling tot het grondgebied van den wet
gever behoorde; men zou ééns voor altijd beletten empiètements van
een of ander kerkgenootschap op het burgerlijk gezag." Daarenboven
»al moest ook later de wet worden verbeterd of aangevuld, het zou
uitgemaakt zijn, dat de wetgever in dezen competent was" 2\ Eindelijk
oordeelde VAN HALL deze wet «raadzaam om het ministerie rust te
verschaffen, en te bevestigen tegen de aanmatiging zoowel van hen
die de Roomschen wilden beletten, als van de Roomschen welke, na
een zoo grooten triumf te hebben verkregen, steeds meer en meer
zouden verlangen. Ook dezen moesten leeren gevoelen en de Protes
tanten begrijpen, zegt hij, dat de bisschop in de Roomsche Kerk is
een groot personaadje, maar dat hij in den staat niets meer is dan
een gewone burger" s).
In het begin van Juni werkte VAN T HALL met ijver aan het Ont
werp der wet. Met ingenomenheid maakt hij in zijn Herinneringen
gewag van de hulp, die hij daarbij van den hoogleeraar ROOYAARDS
ondervond. Ook de voorlichting van GROEX VAN PRINSTERER riep hij
in en had met hem in de eerste dagen van Juni een onderhoud. Veel
schijnt GROEN echter niet te hebben losgelaten, omdat hij meende,
door voorbereidende adviezen, in de Kamer zijn vrijheid van spreken
te verliezen. »Ik vrees, zoo schrijft hij den 8. Juni aan VAN HALL, door
een dergelijke voorafgaande mededeeling niet te zullen blijven als lid
der Kamer in dien toestand van onbevangenheid, welke ter juiste be
oordeeling van de redeneeringen mijner ambtgenooten vereischt wordt,
en waarin ik, vooral in eene zoo uiterst moeilijke en gewichtige zaak
dubbel belang stel".
1)

Van Hall nis minister, De Gids, 1902, III, bl. (54

~) Meende dan van Hall wellicht, dat de wetgever door een brutaal feit
competentie erlangt, waar die rechtens nooit werd verkregen en niet ver
kregen zal worden ? Het schijnt zoo.
3)

T. a. p. De Gi<h, 1902, III, bl.
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Niet minder vreesde CTROEN een al te groote inmenging van den
staat in het godsdienstige. »Ik kan niet ontveinzen, zoo schrijft hij"1
den 11. Juni opnieuw, dat ik tegen het geheele denkbeeld van een
regeling der betrekkingen tusschen den staat en de kerk door eene
wet bij voortduring groot bezwaar heb. Ik vrees dat die, om den
aard van het onderwerp, tot velerlei beschouwingen en moeilijke
discussiën aanleiding zal geven; en bij den meesten wensch om het
ministerie te ondersteunen kunnen wij toch nooit, zonder verlooche
ning van onze beginselen, iets goedkeuren, waardoor de vrijzinnige
suprematie van den staat over de kerk in toepassing zou worden
gebracht" ').
—
Inmiddels begonnen allengs alle partijen met argwaan de wet
tegemoet te zien.

\ elen vreesden, dat ze anti-constitutioneel zou

wezen en bijzonder tegen de katholieken gericht. Niemand, zoo dacht
men, zou ze voldoen: noch katholieken noch liberalen, omdat ze de
vrijheid zou beperken; vervolgens ook een groot deel der protestanten
niet, omdat ze in hunne achting vermoedelijk te gematigd zou zijn.
Men vond het bijgevolg hoogst waarschijnlijk, dat het ministerie onder
de impopulariteit dezer wet zou bezwijken ').
Ervaren staatkundigen gaven daarentegen, en wel terecht, als hun
meening te kennen, dat het ministerie, wijl er naar luid de merk
waardige troonrede 3) van 14. Juni een dergelijke wet moest, worden
ingediend, de meest gematigde en onschadelijke zou kiezen, om de
spanning der gemoederen niet te verhoogen en tevens den val van
het ministerie te verhoeden 4).
Minister LIGHTENVELT was het, die na vroeger in den ministerraad
hevig te hebben geprotesteerd, ook daarna op de grootst mogelijke
gematigdheid der wet aandrong en menige wijziging verkreeg. »Jk
heb in den strijd dezer twee laatste maanden, zoo schreef hij 17 Juni
aan VAN SON, de voorzichtigheid der slang en den moed van den
leeuw noodig gehad. Wees niet bang, mijn positie in het ministerie
is zeer zuiver en vast. Om u te overtuigen, zeg ik u onder geheim,
') T. a. p. De Gids, 1902, III, bl. 66—67.
Munt. Arck. Belgrado aan Antonelli, 16 Juni 1853.
3)
Handelingen, enz. Schiedam, 1853, I, bl. 316. De aanhef doet denken
aan de koninklijke toespraak van 15 April.
4) T. a. p. Belgrado aan Antonelli.

^
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dat ik geprotesteerd heb tegen ... de troonrede en tegen de wet, die
er door wordt aangekondigd. Dit alles staat opgeteekend. Zoo lang
ik lid van het kabinet blijf, zal er niets ondernomen worden tegen
de vrijheden der katholieke kerk." 1).
Zulk een man kon VAN HALL veel moeilijkheden in den weg leggen
en moest dus onschadelijk worden gemaakt. En werkelijk, toen het
Ontwerp van wet zijn voltooing naderde, hoorde men tot ieders
groote verbazing, dat LIGHTENVELT als buitengewoon gezant naar
Rome vertrok.
Welk doel had die reis? Wie was er de oorzaak van?
Van dit alles begreep men in die dagen niet veel. Zelfs de hoogst
geplaatsten moesten zich tevreden stellen met gissingen, die echter
soms de waarheid nabij kwamen. Het toekomstig vertrek van LIGHTEN
VELT «bewijst naar mijn inzien, aldus ZWIJSEN aan VAN SON reeds
19 Juni, dat, het ministerie terugdeinst om hier kwetsende maatregelen
tegen de katholieken te nemen en wil beproeven of men de zaken
bij onderhandeling kan afdoen, of wel dat men LIGHTENVELT hier
zoekt te verwijderen, om zonder zijn oppositie maatregelen tegen de
keik te beramen . Echter noemt ZWIJSEN »het eerste vermoeden het
gegrondste" 2).
Een tijd daarna koestert de aartsbisschop wantrouwen aangaande
de reis des ministers en hij begrijpt »niet met welk nut LIGHTENVELT
zich naar Rome begeeft. Zal men daar met hem willen onderhandelen,
terwijl de katholieken door een wet bedreigd worden, die hunne rechten
en vrijheden ondermijnt. Rome is van alles onderricht, voegt hij er
bij. Ik heb nog heden geschreven, dat het een ramp zou wezen, wan
neer men op de organisatie terug kwam tengevolge van een fanatieke
oppositie der protestanten" 3).
Intusschen was de reis verschoven en zelfs eenigszins onzeker ge') Ank. bisd. 's Bosch. Papieren Van Son, Lightenvelt aan Van Son, 17 Juni.
Men beweert, dat er in den ministerraad over gesproken is, of »men de.
bisschoppen niet het land zou kunnen ontzeggen"; waarop Lightenvelt zou
geantwoord hebben: „Oy vischt achter het net, want de bisschoppen hebben
reeds bezit genomen en zijn re3ds bezig met hun funetiën openlijk uit te
oefenen." Vgl. Nuyens, III, bl. '215.
-) Arch. bisdom 's Bosch. Papieren van Son. Zwijsen aan
Juni 1853.
3)

T, a. p. Zwijsen aan van Son, 30 Juni.

Son, l!*i

455
worden. Dit meldde LIGHTENVELT zelf aan VAN SON en liet er op
volgen: »U begrijpt dat liet hier geen plezierreis geldt; daartoe zou
ik zoo gemakkelijk niet te bewegen zijn. Nu verdwijnt mijn persoon
lijke positie geheel voor zoo gewichtige belangen. Ik kan niet voor
ziet), hoe dit zal eindigen: ik ben bereid mij naar Rome te begeven,
mijn portefeuille neer te leggen of te behouden volgens de eischen
der belangrijke aangelegenheid, die mij toevertrouwd is. Mij terug te
trekken naar Langenhorst is het gemakkelijkst voor mij, maar dat
zou de moeilijkheid niet wegnemen, integendeel den strijd eerst hevig
doen ontbranden" ').
De zending van LIGHTENVELT, die haar vertraging vond in de
moeilijkheid, om een plaatsvervanger te stellen, had allengs te veel
openbaarheid gekregen, om nog langer uitgesteld te kunnen worden
VAN

HALL zelf nam nu het interim van den R K. eeredienst waar,

dat, zooals MUTSAERS schreef, »in den tegenwoordigen helotentoestand
der katholieken niets te behandelen geeft".
Den 30. Juni vertrok LIGHTENVELT naar Rome.

De goed onder

richte katholieken waren overtuigd, dat hij zich in zijn moeilijke taak
«krachtig en ferm had getoond en in zijn missie niets beoogde dan
wat kon dienen, om de zaak tot een goed einde te brengen en om
de katholieke belangen daarbij in het minst niet te kort te doen".
«Wellicht is het niet onverschillig, zoo voegde MUTSAERS erbij, dat
men te Rome kenne de persoonlijke gezindheid van den heer LIGH
TENVELT, die niets vijandigs, niets afkeurends voor de zaak heeft,

zooals zij er ligt, maar die, bekend met hetgeen in hooger kringen
omgaat, gaarne wenschte de moeilijkheid opgeruimd te zien door
zoodanige
laten" 2).

concessiën,

die

het wezen

der

organisatie ongedeerd

Dat men te Rome aangaande LIGHTENVELT en zijn zending op de
hoogte kwam, daarvoor zorgde Mgr. BELGRADO. Zeer gunstig oordeelt
hij over de persoonlijkheid des ministers. »De geest, zegt hij, waarin
LIGHTENVELT sedert 20 April de zaken van R. K. eeredienst bestuurd

heeft, is mij een waarborg, dat hij eerlijk en gematigd met Uwe

') T. a. p. Lightenvelt aan van Son, '25 Juni 1853.
Arch. bisdom 's Eosch. Mutsaers aan Van Son, 28 Juni.

2)
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Eminentie zul onderhandelen. Ik aarzel niet te verklaren, dat hij de
beste hoedanigheden bezit"
Hoe LIGHTENVELT den H. Vader over de wet van toezicht op de
kerkgenootschappen zal inlichten, begrijpt BELGRADO volstrekt niet.

»De minister, zoo bericht hij 28 Juni naar Rome, heeft zich in den
ministerraad altijd tegen die wet verklaard, en wel zoo krachtig, dat
hij geprotesteerd heeft te^en de troonrede en zelfs de discussies be
trekkelijk het antwoord op de troonrede, waarin men zich over de
wet moest verklaren, niet heeft willen bijwonen. Hoe zou hij thans
een zending kunnen aanvaarden, om den H Stoel in te lichten over
een wet, die, ofschoon ze wellicht gewijzigd is in den ministerraad,
en vermoedelijk nog meer verzacht kan worden in de Kamer, toch
nooit door LIGHTENVELT kan worden gebillijkt"2).
Aangaande het verdere doel der zending meldt Mgr. BELGRADO,
dat LIGHTENVELT naar Rome gaat, om over concessies te onderhan
delen. «Vooreerst mag Utrecht niet de zetel van het aartsbisdom
blijven ; en vervolgens de aartsbisschop er niet resideeren Beide concessiën moet LIGHTENVELT te Rome verkrijgen, en bijzonder aan
gaande de laatste een plechtige verklaring uitlokken. In mijn vioegere
rapporten heeft Uwe Eminentie gezien, dat dit niet alleen nadeelig
en beleedigend zou zijn voor de bisschoppen, voor de geestelijken en
alle katholieken van Nederland, maar ook voor de waardigheid van
den H. Stoel. Daarenboven is deze vraag in openlijke tegenspraak met
het beginsel van volledige godsdienstvrijheid. Ik geloof, dat LIGHTEN
VELT zelf zeer twijfelt aan het welslagen zijner zending en van meening

is, dat de H. Stoel meer dan voldoende heeft geantwoord in de Nota
van 1 Juni.
»Uwe Eminentie zal het mij niet euvel duiden, dat ik nogmaals
op die belangrijke aangelegenheid terugkom. Hoogst waarschijnlijk
zal verandering van titel en residentie voor Utrecht en vermoedelijk
ook voor Haarlem worden gevraagd. Uwe Eminentie kan, wat de
titels betrelt antwoorden, dat alles publiek is, dat de bisschoppen
canoniek zijn ingesteld en rechtens en feitelijk de bisdommen besturen,
zoodat een verandering geheel onmogelijk is. Betrekkelijk de residentie

1) A'"nt2)

A,rh- Belgrado aan Antonelli, 22 Juni 1858.
Sunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 28 Juni 1853.
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te Utrecht en te Haarlem kan worden geantwoord, dat de H. Stoel
geen reden heeft, deze residentiën volstrekt te verbieden, maar dat
de bisschoppen uit voorzichtigheid en volgens de instructies, die reeds
gegeven zijn en nog gegeven kunnen worden, zich zullen onthouden
ei

te resideeren, totdat de omstandigheden volgens het oordeel der

bisschoppen en van den internuntius, zullen veroorlooven, er zich te
vestigen zonder schade voor de openbare rust.
«Mocht LIGHTENVELT Uwe Eminentie raadplegen over eenig Ont
werp van wet, waardoor de vrijheid, die de godsdienst en de geestelijk
heid krachtens de grondwet geniet, wordt beperkt, dan smeek ik Uwe
Eminentie, in het algemeen te antwoorden, dat de internuntius en
de bisschoppen den H. Stoel wel zullen weten te raadplegen, indien
er ooit een wet, die den godsdienst en de geestelijkheid aan banden
legt, zou worden opgedrongen, en dat Uwe Eminentie eerst van hen
de noodige inlichtingen verwacht, alvorens zijn gevoelen te geven
aangaande eenig Ontwerp van wet." ')
Blijkbaar had BELGRADO zeer goed gezien en kwam zijn vertrouwe
lijke inlichting uit een vertrouwbare bron. Immers nagenoeg hetzelfde
leert ons \AN HALL zelf in zijn eerst onlangs uitgegeven Herinne1 in/jen.

De wet van toezicht op de kerkgenootschappen kon »niet in

de Kamer worden gebracht, zegt hij, terwijl de heer LIGHTENVELT
tegenwoordig was; en dezen wilde ik de portefeulle niet zien neerleggen> omdat het

bij de opgewondenheid en aaneensluiting der

katholieken nagenoeg zeker was, dat geen katholiek de portefeuille
van roomsche eeredienst zou aanvaarden.

Het was bovendien, daal

de beleedigde eer van den staat de terugroeping van onzen gezant
te Rome (graaf LIEDEKERKE) had gevorderd, en ik tuch wenschte te
\oorkomen dat te Home verkeerde indrukken werden gegeven, wenschelijk een met mijn geheele zienswijze te Rome bekenden persoon
te hebben.

Daarbij kwam de hoop dat den Paus de ougen zouden

kunnen worden geopend vuur den stap welken men hem had laten
doen, en dat hij zou kunnen wurden bewogen een wijziging in het
aartsbisdom Utrecht te brengen. Dit een en ander bracht mij op het
denkbeeld, den heer LIGHTENVELT naar Rome te zenden en inmiddels
zelf het interim van roomsche eeredienst op mij te nemen" 2).
') Kunt. Arch. Belgrado aan Antonelli, 22 Juni 185'L
2) V"* HalI nis ministtr, De Gids, 1902, III, bl. 64—65.

458
Geeft VAN HALL hier het volledig doel der zending van LIGHTEN
VELT ?

Hierop meenen wij ontkennend te moeten antwoorden en te

mogen beweren, dat LIGHTENVELT daarenboven de intrekking der
wet mocht beloven, indien Rome genoemde concessiën aangaande
Utrecht en Haarlem zou doen.
Omstreeks half Juli, den 41. of den 12. kwam hij te Rome aan,
en was zeker van een goede ontvangst.

Den 14. had de eerste

kennismaking met kardinaal ANTONELLI en Mgr. BARNABÖ, secretaris
der propaganda, plaats. LIGHTENVELT was in zijn optreden zeer loyaal,
erkende, dat Mgr. BELGIUDO de voorafgaande mededeeling had gedaan
en de bewijzen daarvoor op zijn ministerie voorhanden waren, dat
de H. Stoel het recht aan zijne zijde had. Daarop zette hij uiteen,
hoe krachtig hij het wetsontwerp bestreden en daardoor bewerkt
had, dat het thans niet zoo hemeltergend onbillijk en hard meer was.
Niettegenstaande de wet op het punt stond van te worden ingediend,
had hij de zending toch aangenomen, omdat hij hoopte, dat met ver
loop van tijd de gemoederen allengs tot kalmte zouden komen. Hij
voor zich zelf wenschte, dat de wet op de kerkgenootschappen niet
zou worden aangenomen, maar liet er terstond op volgen, dat de
Kamers het ministerie steunden.
In den aanvang gebruikte LIGHTENVELT slechts twee middelen,
om tot het doel zijner reis, de wijziging der zetels van Utrecht en
Haarlem te komen: het aanjagen van vrees en het opwekken van
medelijden. Om het eerste te bereiken zeide hij, dat de hatelijke en
verschrikkelijke wet van toezicht op de kerkgenootschappen vermoede
lijk met een groote meerderheid zou worden aangenomen. Om het
medelijden gaande te maken, poogde hij den toestand der katholieken
in Holland, na het herstel der hierarchie, in een allertreurigst dag
licht te stellen.
Zooals men weet, was kardinaal ANTONELLI echter voor geen
klein gerucht vervaard, en herhaalde telkens, na de welsprekende
vertoogen van LIGHTENVELT, dat er aan toegeven niet kon worden
gedacht. Nadat de minister lang te vergeefs beproefd had, de stand
vastigheid van den H. Stoel te breken, ging hij eindelijk, zooals men
te Rome reeds eenige dagen verwacht had, tot het uiterste middel
over. Op schrift deed hij het voorstel, dat de wet op de kerkgenoot
schappen zou worden ingetrokken, indien de II. Vader trilde overgaan
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tot de concessiën betrekkelijk de zetels van Utrecht en Haarlem, of
minstens dien van Utrecht ').
In de welingelichte kringen te Home begon men zich af te vragen,
of de H. Stoel wellicht niet aan toegeven ging denken.

De onrast

van LUKASCO was niet zeer groot, omdat hij wist, dat de H. Vader
en ANTONELU aangaande de stemming in Holland meer dan voldoende
waren ingelicht. Hij kende de leuze van Mgr. ZWIJSEN: in geen geval
toegeven.' diens schrijven naar Rome, dat inhield: «Wanneer Rome in
een verandering der breve van 4 Maart toestemmen mocht, dan zijn
wij voor altijd onder de plak der protestanten-' 2).
Niet onkundig was LUKASCO van de stemming van Mgr. BELGRADO,
van alle geestelijken en invloedrijke leeken.
Juli had hij zelf een brief van Prof. BROERE

Nog in het begin van
3)

onder de oogen des

H. Vaders gebracht: »Ik hoop, aldus had BROERE geschreven, dat men
te Rome niet toegeve.

Het is beter, dat wij door eenige onaange

naamheden of door wat druks onze regeling consacreeren en behou
den, dan door inschikkelijkheid en onderhandeling mot een trouweloos
gouvernement weggeven wat moeilijk is terug te krijgen.
weinig staat is er op de omstandigheden te maken.
de politique zal hier toch wel plaats hebben" 4).

En hoe

Een revirement

Toch trachtte LURASCO den H. Vader en ANTONELLI in de stand
vastige weigering van concessiën nog meer te bevestigen en diende
een Nota bij Pius IX in. Kort en bondig ontwikkelde hij daarin alle
nadeelen, die uit concessiën zouden voortkomen: oneer voor den
H. Stoel, groot verlies en verdrukking voor de Nederlandsche Kerk.
Door Mgr. BARNABÜ kwam het stuk onder de oogen des II. Vaders.
Nauwelijks was Z. II. de lezing der Nota begonnen, of Hij zeide:
»Utrecht en Haarlem zijn een

fait accompli, daarop kan ik niet

terugkomen!" 's Anderen daags heeft Z. H. zijn besluit aan de kardi
nalen medegedeeld, dat Hij niet kan treden in concessiën.' 5)
Wel werd LIGHTENVELT herhaaldelijk ter audientie toegelaten bij
') Papieren Cranier. Lurasco te Rome aan Cramer, aangeteekende punten,
Juli 1853.
5) Arrh. bisdom 's Bosch. Papieren van Son. Zwijsen aan van Son.
3) Die brief was gericht aan Dr. Cramer.
•*) Papieren Cramer, Broere aan Cramer, 18 Juni 1853.
5) Arch. bisdom 's Bosch. Papieren Van Son. Smits aan Van Son.
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den 11.

Vader, die, zooals hij zeide, »zijn hart gestolen had," maar

tot het doel zijner zending naderde de minister geen stap. Niettegen
staande alle welsprekendheid, in weerwil van den goeden indruk,
dien LIGHTENVELT bij allen achterliet, trots de groote inschikkelijkheid
die hij in alles toonde, Pius IX bleef bij hetzelfde woord: »Het herstel
is een fait accompli, ik kan in geen concessiën treden."
Altijd duidelijker werd het dus, dat LIGHTENVELT onverrichter
zake naar Nederland zou terugkeeren. Op ondubbelzinnige wijze deden
hem ANTONELLI, BARNABÖ en anderen verstaan, dat zijn zending was
mislukt. »Zij hebben hem zonder omwegen gezeid, aldus SMITS aan
VAN SON: »ij kunt

uw wet maken gelijk gij wilt; daar lachen wij

om. Enggliind, dat groote, machtige rijk heelt wel voor ons moeten
buigen. Wat wilt gijlieden dan uitvoeren in uw klein Nederland ?
Gij zijt maar kikvorschen. Dit laatste woord is door ANTONELLI ge
bruikt ; en LIGHTENVELT moet hebben erkend, dat men in Nederland
machteloos was." ')
In de afscheidsaudientie schonk l'ius IX den minister een camée
en voegde er bij, dat dit geschenk geen onderpand kon zijn van het
welslagen der zending, maar alleen een uiting van welwillendheid
des II. Vaders, voor een zijner welmeenende kinderen.
Vlak vóór zijn vertrek naar Nederland gal LIGHTENVELT te kennen,
dat hij aanstonds zijn demissie zou geven, hetgeen hem echter door
ANTONELLI en BAHNAHÖ ten sterkste werd ontraden.

Eerst zou hij

den Koning zijn bevinding te Rome en zijn persoonlijke meening
aangaande den stand van zaken ronduit doen kennen.
Den 13. Augustus vertrok hij eindelijk over Turijn naar Holland.
Te Keulen zou hij met eenige vrienden, die daartoe opzettelijk waren
ontboden, in overleg treden, wat hij in de gegeven omstandigheden
met het oog op zijn portefeuille te doen had2), liet schijnt, dat dezen
evenmin van een oogenblikkelijke demissie iets wilden weten. Zeker
is het, dat LIGHTENVELT nog eenige maanden zijn departement bleef
besturen.
Tijdens de afwezigheid van LIGHTENVELT was er zeer veel geschied.

') Arch. bis'l. 's Bosch. Papieren Van Son. Smits aan Van Son,2!)0ctoberl835.
2) Papieren Cramer. Lurasco aan Cramer. Zes brieven van 22 Juli tot
16 Aug. 1853.
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Nauwelijks toch had hij den 30. Juni
Ontwei p

Den Haag verlaten, of het

van wet tot regeling van liet toezicht op <Je onderscheidene

kerkgenootschappen werd bij de koninklijke boodschap van den 4. Juli
ingediend.
Het luidde aldus:
Art. 1.

Aan de onderscheidene kerkgenootschappen wordt vol-

komene vrijheid gelaten, zich met betrekking tot alles wat hunne
godsdienst

en de uitoefening daarvan in hunnen eigenen boezem

betreft, te organiseeren, onder verplichting om Ons dadelijk

van

hunne organisatie volledig kennis te geven en Onze goedkeuring te
vragen op zoodanige bepalingen, waarvan de uitvoering niet zonder
medewerking van het staatsgezag kan plaats hebben.
Art. 2. Wij behouden Ons voor, van de bedienaren der openbare
godsdienst, die vóór, bij of na de aanvaarding hunner bediening eenen
eed of belofte afgelegd hebben, welke door Ons bedenkelijk voor de
veiligheid

van het Rijk of voor de openbare orde en rust wordt ge

oordeeld,

te vorderen den eed van getrouwheid aan Ons en gehoor

zaamheid aan de wetten van den Staat, af te leggen, binnen den
termijn, door Ons te bepalen, in handen van Onze commissarissen in
de provinciën, tot het afnemen daarvan door ons gemagtigd.
Art. 3.

Vreemdelingen worden tot het bedienen van de openbare

godsdienst niet toegelaten, dan na daartoe Onze toestemming te hebben
verkregen.
Art. 4. De titulaturen, in de kerkgenootschappen aan de bedienaren
der openbare godsdienst toegekend, geven noch ten opzigte van het
wereldlijk gezag, noch ten opzigte van andere kerkgenootschappen,
eenige aanspraak, rang of voorregt.
In de aanraking met het wereldlijk gezag worden die titulaturen
alleen gebezigd na vermelding van den geslachtsnaam der titularissen.
Art. 5.

De ter aanwijzing van kerkelijk gebied door kerkgenoot

schappen gebezigde namen van provinciën of gemeenten worden slechts
als van kerkelijken aard beschouwd en hebben geen verder gevolg.
Art. 6. Zetels of standplaatsen van bedienaren der openbare gods
dienst of van vergaderingen, kerkgenootschappen vertegenwoordigende,
worden niet opgerigt, aangewezen of veranderd, dan nadat Wij, in
het belang der openbare orde en rust, de geschiktheid der plaats be
oordeeld en erkend hebben.

m
Wij behouden ons voor, in hetzelfde belang, omtrent deal of niet
geschiktheid dier zetels of standplaatsen, welke zonder Onze goed
keuring na den 3. November 1848 mogten zijn opgerigt, aangewezen
of veranderd, uitspraak te doen binnen het jaar, volgende op het in
werking brengen dezer wet.
Alvorens echter krachtens dit artikel eenige beslissing te nemen,
wordt de Raad van State gehoord.
Art. 7. De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad,
voor kerkelijke plegtigheden of bij de uitoefening van de openbare
godsdienst in hun kerkgenootschap voorgeschreven, niet dan binnen
gebouwen en besloten plaatsen of di'utr, waar de openbare godsdienst
oefening naar het 2de lid

Van

art. 167 der Grondwet is toegelaten.

Art. 8. R,lke oprigting van een gebouw tot uitoefening van de
openbare godsdienst vereischt, in het belang der openbare orde en
rust, een onderzoek omtrent de plaats van vestiging in de gemeente.
Vóórdat de oprigting wordt toegelaten, zal, na verhoor der plaatse
lijke besturen, daaromtrent door Ons worden beslist.
Wanneer onze goedkeuring niet gevraagd of geweigerd is, kan de
opruiming door Ons voor rekening der stichters worden gelast.
Art. 9. Het klokkengelui tot viering van kerkelijke plegtigheden
ot om de ingezetenen tot de godsdienstoefening op te roepen, wordt
in gemeenten, waar kerken van meer dan één kerkgenootschap zijn,
niet toegelaten, dan met toestemming van Onzen commissaris in de
provincie.
Klokkengelui tot andere einden heeft geene plaats dan met ver
gunning der plaatselijke politie.
Art. 10. De bedienaar der openbare godsdienst, die aan deze wet
of aan de bevelen door Ons uit kracht daarvan uitgevaardigd, niet
voldoet, hare voorschriften overtreedt, of elders dan art. 1G7 der
Grondwet

toelaat,

de openbare godsdienst

uitoefent,

wordt

ver

klaard: Mn slrijd met de wet te hebben yehandeld" en veroordeeld in
de kosten.
Art. 11. De officieren van justitie bij de arrondissementsrecht
banken eischen, de beklaagde behoorlijk gedagvaard, voor de regtbank
ter burgerlijke teregtzitting, de toepassing van het voorgaand artikel.
Geene vervolging kan door hen worden ingesteld dan op magtiging van den procureur-generaal, onder wiens bevelen zij staan.
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Art. 12. \an het vonnis wordt appel, van het arrest cassatie toe
gelaten.
Art. 13. De behandeling der zaak heeft in eersten aanleg en hooger
beroep plaats met gesloten deuren, de gedaagde kan zich door een
raadsman doen bijstaan.
Art. 14. De bedienaar der openbare godsdienst, die na eene eerste
veroordeeling andermaal wordt verklaard in strijd met de wet te
hebben gehandeld, wordt bij hetzelfde vonnis ontzet van de regten,
opgenoemd in art. 42 van het Strafwetboek, voor den tijd van drie
tot tien jaren.
Bij derde of latere veroordeeling wordt de overtreder daarenboven
tot gevangenis-straf van minstens zes maanden en hoogstens twee
jaren veroordeeld.
Art. 15. De regtsgedingen, krachtens het voorgaand artikel, ter
zake van herhaalde overtreding gevoerd, worden op de gewone wijze
door den gewonen regter behandeld.
Art. 16. Bij het in werking komen dezer wet zijn, behoudens
de bepalingen der wetten en reglementen, bedoeld in art. 107 der
Grondwet, afgeschaft de wet van 18 Germinal jaar X en alle andere
met de tegenwoordige wet strijdige bepalingen."
De Memorie van toelichting repte van hierarchie of Aprilbeweging
geen woord. Daarentegen werd het recht van den staat betoogd »om
zoodanige verordeningen ten opzichte van den godsdienst te maken."
Men gaf toe, dat de rechten en verplichtingen des Konings »als grond
wettig hoofd der uitvoerende macht" vooral uit art. 169 der grondwet
met onmiskenbare duidelijkheid bleken; maar al deze bepalingen, zoo
voegde men zich zelf logenstraffend er aan toe, »moesten leven en
kracht ontvangen uit strafwetten bereids gemaakt of nog te maken."
Als voornaamste der «bereids gemaakte" wetten noemde men die van
18 Germinal an X (4 April 1802), waartoe ook de organieke artikelen
behooren. Meer dan drie vierde der Memorie wijdde VAN* HALL aan
het betoog, »dat deze wet, wier bepalingen niet pasten op het be
ginsel van vrije- godsdienstbelijdenis door de grondwet gevestigd, niet
eigenmachtig ter zijde kon worden gelegd, en haar aanzijn alleen
reeds eene wettelijke regeling van het onderwerp vorderde." Niet de
toestand van het oogenblik dus, «maar een Fransche wet uit het
tijdvak onzer vernedering, was de eigenlijke spijker, en gelijk later

~
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blijken zal een vrij roestige, waaraan de wetsvoordraeht opgehangen
werd." ')
Nauwelijks was het ontwerp bekend geworden, of met kracht en
klem kwam men daartegen op. Niet alleen De Tijd en Het Handels
blad, maar de Courtier de la Meuse, De Gelderlander, De Grondwet,
de Nieuwe Noord-Brabanter gaven in de eerste dagen van Juli protest
artikelen tegen de wet, die genoemd werd »een gedrocht van willekeur,
een wapenhuis, waarin aan het despotismus, dat de kerkgenootschappen
zou willen verdrukken, de pijnbank der cellulaire gevangenis ten
dienste wordt aangeboden"; een met «sluwheid gestelde monstervoor
dracht"2); «vrijheidmoordend3 ontwerpen". Het Handelsblad zag in
het ontwerp ongrondwettigheid, onrechtvaardigheid en ondoelmatigheid;
de Courrier de la Meuse «niets minder dan een lage schandelijke beleediging". .. een beroovingder «dierbaarste vrijheid, een vrijheid, welke
men slechts loslaat, wanneer men na een hardnekkige worsteling door
de onweerstaanbare overmacht des vijands verpletterd" wordt. «Maar
wij zouden de ketenen, waarmee men ons wilde boeien, verbrijzelen,"
riep De Tijd uit, «en met de brokstukken het ministerie omverwerpen."
Ietwat revolutionnair schreef de Nieuwe Noordbr abanter: «Wij zullen
niet rusten, tot dat wij, ól zegevierend uit den strijd komen, of onder
de puinhoopen van het instortende vaderland bedolven worden." Een
wettiger en doelmatiger middel zagen de meer gematigden in een
krachtige adresbeweging.
Voor een groote petitionneering der katholieken had Mgr. ZWIJSEN
reeds lang zijn plannen gevormd.

«Daags nadat het project van de

wet in de courant verschijnt, aldus ZWIJSEN aan VAN SON, zal de
president van mijn seminarie 3) zich bij UHoogedelgestrenge vervoegen
om te spreken over het petitionneeren en een model van petitie
meebrengen. De katholieken hebben tot hiertoe gezwegen, doch zwijgen
mogen zij niet, wanneer hunne rechten bedreigd worden" •'•).

') Hist.-jundische schets van de wet van <len 10. September 1853... Aca
demisch proefschrift door J. Schokking. Leiden 1894, bl. 181—182.
2)

De Tijd van o Juli.

3)

Mgr. Cuyten heeft in de petitionneering een groot aandeel gehad.
Arch. hwl. 's Bosch. Papieren Van Son, HO Juni.
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Den 3. Juli noodigde de aartsbisschop alle bisschoppen uit, om
overal in petities tegen de wet te doen protesteeren. »De bisschoppen,
zoo voegt hij erbij, behooren zich ook tegen de wet te doen hooren,
niet aan de Kamer, maar aan den Koning, gelijk vroeger, toen men
het placet wilde invoeren, is geschied. Ik zal mij in den loop dezer
week met een project van protest bezighouden en het rondzenden" ').
Op raad van Mgr. BELGRADO was Mgr. ZWIJSEN den volgenden
dag van plan veranderd en noodigde alle bisschoppen uit om naar
I ilburg te komen, en daar \rijdag, 8 Juli, een vergadering te houden.
»L)e geestdrift tegen het ontwerp, zoo besloot hij zijn uitnoodiging
aan VAN VREE, is zeer groot."
Ook aan Mgr. BELGRADO stelde ZWIJSEN voor, om de vergadering
der bisschoppen bij te wonen. Uit voorzichtigheid gaf echter de inter
nuntius aan het voorstel geen gehoor.

Vermoedelijk zou hij met de

regeering over de ontwerpen moeten onderhandelen en derhalve buiten
alle agitatie blijven, om zijn volle vrijheid te bewaren. Met Mgr. VAN
VREE ZOU hij, zoo het noodig was, op diens doortocht naar Tilburg
te Delft of te Haarlem een conferentie houden 2).

Zooals gezegd was, had Vrijdag, 8. Juli, de bisschoppelijke ver
gadering te 1 ilburg plaats.

Allen waren aanwezig, behalve Mgr.

I AREDIS, dien het zeer speet de bijeenkomst niet te kunnen bijwonen,
»uit hoofde van afwezigheid bij derzelver aankondiging". «Edoch, zoo
troostte hij zich, de zaak zal er wel niet bij lijden en dat is genoeg" 3).
Eenparig werd te

Tilburg besloten, dat de bisschoppen zich ge

zamenlijk bij verzoekschrift tot den Koning zouden wenden, om Z. M.
te wijzen op de rampzalige gevolgen, welke de voorgestelde wet na
zich zou slepen.
Ten andere meenden zij, dat hun meening aangaande de wet niet
alleen den Koning, maar aan het gansche land moest bekend worden
gemaakt. Noodzakelijk was het, dat de geloovigen door een openlijk
optreden der bisschoppen werden voorgelicht en versterkt. «Indien
dit wellicht voor Noord-Brabant en Limburg minder noodzakelijk
mocht zijn, meende Mgr. VAN VREE, dan houd ik het toch nood-

1)

Arch. bisdom Haarlem. Hierarchie.
Arch. bisdom Haarlem. Hierarchie, ~> Juli.
') T. a. p. Paredis aan Van Vree, 11 Juli.
II
2)

30
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zakelijk voor de geloovigen der gewezen missie, die wonderen van
hunne bisschoppen wachtende, reeds begonnen zijn te zeggen: Waar
zijn de bisschoppen ?"

Al verder nam Mgr. van Haarlem »de vrij

heid op te merken, dat de leden van de Tweede Kamer de ziens
wijze der bisschoppen dienden te kennen, alvorens het onderzoek
in de sectiën aanving"; dat een geheim protest bij den Koning inge
zonden, niet voldoende was om aan het publiek de meening der
bisschoppen aangaande den toestand te doen kennen, en dat aan de
katholieke leden der Tweede Kamer door de andersgezinden zou
worden tegengeworpen, dat de bisschoppen die wet niet zoo hoogelijk
afkeurden, want dat zij anders zich wel verklaren zouden. Zou het
daarom niet beter zijn, ook een adres aan de Tweede Kamer te zen
den met bijvoeging van het protest aan den Koning, of omgekeerd.')
Tevens was het de wensch van Mgr. BELGRADO, dat de bisschoppen,
en met name die van Haarlem en Utrecht, de kamerleden en bijzonder
eenigen onder hen, met woord en geschrift onderrichtten en aanspoor
den, om de goede zaak met kennis en beleid te steunen. »Het per
soneel der kamerleden, zoo ging hij voort, is niet van de eerste kwaliteit
en heeft om geen verkeerde stappen te doen, voorzichtige leiding
noodig; anders zouden zij ons, met den besten wil ter wereld, kunnen
schaden. De tijd is hachelijk en de bisschoppen dienen met het grootst
mogelijke beleid den weg aan te wijzen." 2) Tot al het bovenstaande
werd besloten.
Reeds vóór de vergadering lag het verzoekschrift aan den Koning,
door V.AN \ REE gesteld, gereed; terstond na hun aankomst werd het
door de bisschoppen onderteekend en naar Roermond gezonden. Het
luidde aldus:
»Sire! Het zij den ondergeteekenden geoorloofd, vol van eerbied
tot Uwe Majesteit te naderen, om Hoogstdenzelven hunne bezorgdheid
omtrent de teederste belangen, welke zij geroepen zijn voor te staan,
te kennen te geven. Die bezorgdheid is ontstaan, sedert zij kennis
gekregen hebben van het ontwerp van wet, houdende Regeling van
het toezicht op de onderscheidene Kerkgenootschappen, onlangs door
de regeering aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgesteld.

') Arch. bisd. Haarlem. Hierarchie.
2) Arch. bisd. Haarlem. Hierarchie.
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Tot op dien tijd toe, wat er ook in Nederland mogte voorgevallen
zijn, konden zij zich en de hunnen tegen die bezorgdheid verdedigen
en mogten zij het stilzwijgen bewaren, omdat zij vertrouwen hadden
op Uwe Majesteit; maar nu zij uit de gemelde wetsvoordragt ontwaren
t de regtszin en de welwillendheid des Konings zijn verrast ge
worden, nu meenen zij, ingevolge het genoemde vertrouwen zelf het
stilzwijgen te moeten verbreken, en in weinige maar uit de innigste
overtuiging gesproken woorden, van de ontstane bekommering aan
Uwe Majesteit te moeten kennis geven.
Hoe gegrond deze bekommering is, zal aan Uwe Majesteit blijken,
wanneer wij het als onze vaste overtuiging verklaren, dat het vermelde
wetsontwerp niet alleen de grondwettige vrijheid en zelfstandigheid der
katholieke Kerk in Nederland aanrandt, maar ook, zoo het wet wordt
en uitvoering erlangt, den geheelen volgens de grondwet gevestigden
toestand dier Kerk zal omkeeren en een stilstand der godsdienst
oefeningen zal veroorzaken. Welke voor het vaderland betreurenswaar
de jammerlijke en welligt verderfelijke gevolgen uit zulken toestand
zouden geboren worden, wagen de ondergeteekenden niet te zeggen.
Wij zullen Uwe Majesteit met geen breede vertogen lastigvallen;
maar het zij ons evenwel toegestaan, met het oog op één der artike
len van het wetsontwerp, hier aan Uwe Majesteit plegtig te verklaren
'lat wij geen eed gezworen hebben, die onder welk opzigt ook met
de getrouwheid aan den Koning of met de gehoorzaamheid aln de
wetten van den staat verschuldigd in strijd is. Neen, Sire, geen eed
geene belofte door de Katholieke Kerk van hare bedienaren be
vorderd, heeft de strekking om onderdanen ontrouw te maken aan
hunnen Vorst, of burgers van de aan de wetten verschuldigde °ehoorzaamheid af te trekken; en niemand onzer zou ook in staat zijn
ooit zulken eed of belofte te doen.
Ofschoon de ondergeteekenden meenen. dat zij in het belan* der
zaak de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen moeten verzoeken
(lat zij Uwe Majesteit vrage, het ontwerp wel in nadere overweging
te willen nemen, kunnen zij evenwel niet nalaten hun wensch°aan
Voeten

des

troons

te

brengen, opdat zij de afwending van de
dreigende ramp aan Uwe Majesteit zeiven verschuldigd mo*e zijn" ')
Hiermede enz. Tilburg 7 Juli 1853.
1)

Arch. htsdotn Haarlem, Hierarchie.

"
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Weldra vernam men, dat de Koning dit verzoekschrift welwillend
had ontvangen.

»De petitie der bisschoppen is Hem zeer aangenaam

geweest", schreef J. A. SMITS aan Mgr. VAN VREE *). Hetzelfde bericht
ontving deze laatste van Mgr. ZWIJSEN. VAN NISPEN kon zelfs over
de gunstige gevolgen van het adres berichten. »Ik hoorde heden,
schrijft hij aan VAN VREE, dat het adres der bisschoppen aan den
ministerraad verzonden was voor bericht; — en tevens dat VAN HALL
wel wijzigingen in de wet zou aanbrengen, en dat de wet nuar het
oordeel ook van WINTGENS weder ten gevolge van de wijzigingen aan
een nieuw onderzoek in de sectiën zoude worden onderworpen" 2).
Volgens het besluit der vergadering te Tilburg en den tekst der
petitie, aan den Koning gericht, wendden de bisschoppen zich ook bij
verzoekschrift aan de Tweede Kamer. Ook dit was door Mgr. VAN VREE
gesteld. Men had besloten, het stuk eerst aan de katholieke leden der
Kamer voor te leggen. Nadat Mgr. VAN VREE het aan VAN NISPEN had
opgestuurd, kwam deze midden Juli met de heeren MEEUSSEN en
STRENS naar Warmond en deelde VAN VREE mede, dat al de katho

lieke leden der Kamer bijeen waren geweest en dat in die vergadering
behandeld was de vraag, of het stuk om het noemen der hoedanigheden
van aartsbisschop en bisschop door de Kamer zou kunnen worden op
zijde gelegd. Zij waren eenparig van gevoelen,dat het uitdrukken der
titels achter de handteekening geen gevaar zou opleveren, wel echter,
indien zij aan het hoofd van het stuk werden geplaatst. Daarom wenschten zij, dat dit adres niet zou worden ingezonden, maar wel een ander,
met weglating der titels aan het hoofd en in den loop van het opstel.
Vervolgens vroegen de heeren verlof, om een en andere bedenking
aangaande den inhoud van het adres voor te stellen. Men wilde dat
het »wat meer gemotiveerd zoude zijn van de zijde der grondwet, en
dat het, in de voorstelling der gevolgen, welke de uitvoering van
zulke wet hebben zoude, wat spaarzamer en vooral minder expliciet
zoude zijn." Als redenen gaven zij op »den schadelijken indruk, welken
de bitse aankondiging3) der toen nog toekomstige bijeenkomst (der
') Arrh. bisd. Haarlem. Hierarchie, '21 Juli en 4 Augustus.
2) Arch. bisd. Haarlem. Hierarchie, 22 Juli.
3) De Nieuwe Noordbrabander voegde bij de aankondiging, dat de bis
schoppen en de geestelijken »zich nimmer aan zoodanige wet zouden kunnen
onderwerpen", en dat deze woorden in het adres aan den Koning zouden
worden gevoegd. De Tijd, 13 Juli, 1853.
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bisschoppen) op de protestantsche leden in de secties had gemaakt; de
kans om nog een of ander protestant, als hij niet boos werd gemaakt,
voor de goede zaak te winnen; vooral ook een antecedent van ver
leden jaar, waarin de afgescheidenen hunne zaak bedorven hadden
door te zeggen, dat zij den Heer zouden bidden, om krachten tot
getrouwheid aan zijn leer, indien hun verzoek afgewezen werd" ').
Ingevolge dezer opmerkingen ontwierp Mgr. VAN VREE een nieuw
adres en zend het aan Mgr. ZWIJSEN en Mgr. VAN HOOYDONK ter
beoordeeling.

Mocht het hun goedkeuring wegdragen, dan kon men

het te Tilburg op zegel doen schrijven en ter onderteekening rond
zenden.
Mgr. ZWIJSEN scheen door de aanmerkingen der boven genoemde
leden eenigszins geraakt. Met de verbetering was hij het eens; maar,
zoo schreef hij, «indien heeren leden der Tweede Kamer het door ons
gezonden verzoekschrift niet doelmatig oordeelen, dat men het dan
terughoude, gelijk wij hebben vastgesteld, toen wij hier vergaderd
waren. Onze gevoelens over het ontwerp zijn reeds wereldkundig.
Een minder krachtig adres aan de Tweede Kamer en vervat in andere
termen dan dat wij aan den Koning hebben aangeboden, zou naar
mijn oordeel verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden" 2).
Toen VAN NISPEN vernam, dat Mgr. ZWIJSEN geneigd was het
adres aan de Tweede Kamer terug te houden, schreef hij terstond
aan MUTSAERS te Tilburg, om zijn invloed en de volgende redenen
bij Mgr. ZWIJSEN te doen gelden: Het adres aan de Tweede Kamer
staat in dat aan den Koning vermeld; het is wereldkundig dat er
een aan de Kamer gezonden is of zal worden; de wet komt niet
voor Maandag over acht dagen in discussie; eindelijk het denkbeeld,
om zich niet aan de Kamer te wenden, kan minder constitutioneele
begrippen bij de bisschoppen doen veronderstellen.
In een schrijven aan Mgr. VAN VREE voegt VAN NISPEN aan de
gemelde redenen vertrouwelijk toe: »UDH. weet, dat ik huiverig ben
geweest, de gemaakte opmerkingen te doen kennen, niet om en aan
UDH., maar om den aartsbisschop. Ik heb dit ook in onze vergadering

') Arch. bisd. Breda. Correspondentie van Van Vree aan Van Hooydonk,
17 Juli 1853.
2) Arch. bisd. Haarlem, 19 Juli.
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duidelijk verklaard; het ontmoette daar tegenspraak en men wilde
mijn huivering geheel zonder grond verklaren. Ik blijf echter bij mijn
gevoelen; en de uitkomst zal mijne collega's, vrees ik, overtuigen, dat
mijn vrees met ongegrond was.

Ik geloof, dat het wenschelijk was.

dat Mgr. (ZWIJSEN) tot een ander gevoelen kwam, en dit heeft mij
dan ook voorgister avond, ofschoon ik zeer moede was, eenen zeer
langen brief aan den heer MUTSAERS doen schrijven" 1).
Wat VAN NISPEN wenschte, was reeds zonder de tusschenkomst
van den heer MUTSAERS geschied. Op een schrijven van Mgr. VAN
VREE van 19 Juli deed Mgr. ZWIJSEN terstond een afschrift der

petitie, voor de Tweede Kamer bestemd, vervaardigen, na echter aan
de verklaring, welke de bisschoppen in dat stuk afleggen, wat krach
tiger uitdrukking te hebben gegeven').
Weldra was nu het adres onderteekend en naar 's Gravenhage
verzonden. Ter kenschetsing, welke gevoelens de bisschoppen en met
hen de gansche geestelijkheid tegen het wetsontwerp koesterden, ma"
het hier niet ontbreken. Het luidt:
»Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het
Koninkrijk der Nederlanden.
De ondergeteekenden, gedrongen door het gevoel van plicht, nemen
eerbiedig de vrijheid zich tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal
te wenden, ten einde bezwaren in te brengen tegen het bij haar aan
hangige Ontwerp van wet tot Regeling van het toezicht op de onder
scheidene Kerkgenootschappen.
Het is hun inzicht niet, mijne Heeren, al hun bezwaren tegen dat
wetsontwerp op te sommen, veel min die in het breede uit een tc
zetten, en er de gegrondheid van te betoogen; zij meenen te kunnen
volstaan met te wijzen op de ongrondwettigheid van het ontwerp en
op de alleszins te bejammeren gevolgen, die, wierd het ontwerp wet,
door en bij dezer uitvoering ontstaan zouden.
De ongrondwettigheid van het ontwerp is zoo in het oog springend,
dat geheel het land, van den inhoud des ontwerps kennis genomen
hebbend, verbaasd stond. Ieder toch was overtuigd, dat bij degrond') Arc!i. bis<i. Haarlem. Hierarchie, 22 Juli.
2)

Arch. bisd. Haarlem. Zwijsen aan Van Vree, 21 Juli.
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wet de vrijheid en zelfstandigheid der Kerkgenootschappen zoodanig
waren erkend en gewaarborgd, dat op hunne organisatie en de wer
king daarvan geen voorafgaande invloed der regeering kon gevorderd
worden; en nu zag men niettemin een ontwerp van wet voordragen,
waarbij na vaststelling van het beginsel van onderwerping van ker
kelijke organisatie aan de goedkeuring der regeering, eene reeks van
verordeningen voorgesteld wordt, door welke de werking van het
kerkelijk organisme, en zelfs in vele gevallen het houden van open
bare godsdienstoefeningen van het welgevallen der regeering wordt
afhankelijk gemaakt. De ondergeteekenden bekennen, Mijne Heeren,
dat zij, het ontwerp gelezen hebbende, zich afvroegen : heeft dan ge
heel Nederland zich bedrogen in den zin zijner grondwet ? hebben de
onderscheidene staatsmachten en de uitstekende staatsmannen, wier
verstand van het zesde hoofdstuk der grondwet, toen deze herzien is,
of wanneer er van hare toepassing sprake was, bekend geworden is,
gedwaald in de opvatting van gemeld Hoofdstuk, en er gelezen wat
er niet stond?

Zulk een dwaling, zulk een zelfbedrog van geheel

Nederland konden zij niet aannemen, te minder daar het hun zeiven
duidelijk is, dat, zoo het vermelde ontwerp wet werd, de toepassing
dezer wet het grootste deel van Hoofdstuk VI der grondwet buiten
werking zou stellen ').
En hiermede reeds hebben zij alleszins te bejammeren gevolgen
van een aanneming der bedoelde wetsvoordracht aangewezen; doch
daarmede zijn nog geenszins ul de gevolgen vermeld, welke zoo de
Regeering zulke wet consequent toepaste en uitvoerde, ontstaan zou
den.

Het zij ons geoorloofd, hier vooral van het standpunt af te

spreken, op hetwelk wij, als inzonderheid bevoegden, geacht moeten
worden.

En dan, veel ter zijde latende, moeten wij de verklaring

uileggen, dat, wanneer deze voordracht wet mochle worden, het van
hare ernstige uitvoering door de regeering af zal hangen, of de open
bare oefening der R. K. Godsdienst in het vervolg in Nederland zal
kunnen plaats hebben of niet.

') Van Vree schryft eigenhandig er onder: Nota. Achter de voorlaatste
alinea zou men kunnen invoegen: »De ondergeteekenden willen de inzichten
der regeering niet beschuldigen; zij spreken slechts met het oog op het wets
ontwerp".

M L>

Na het bovenstaande behoeven wij over liet onuitvoerbare en over
liet hoogst onwenschelijke van zulke wet ons niet verder uit te laten;
maar wij mogen, nogmaals wijzende op het ongrondwettige en op de
gevolgen, de Tweede Kamer der Staten-Generaal met verschuldigden
eerbied en tevens met den ernstigsten aandrang vragen, gelijk wij
doen bij dezen, dat zij de voormelde wetsvoordracht niet goedstemme,
maar Z. M. den Koning verzoeke dat ontwerp van wet in nadere
overweging te nemen" ').
't Welk doende enz.
Dit adres was met den volledigen titel van aartsbisschop en bis
schop door de kerkvoogden onderteekend. Zooals de katholieke leden
reeds vroeger hadden voorspeld, had de Kamer daartegen geen be
zwaar. Alleen door VAN LIJNDEN en DE KEMPENAER werd een voor
waarde gesteld: het aannemen van het verzoekschrift door de Kamer
mocht niet beteekenen, »dat die adressanten in hunne opgemelde
hoedanigheid door deze Kamer reeds nu als zoodanig zijn erkend'*.
Door STORM, LUYBEN en MEEUSSEN werd hierop, zooals het voegde,"
geantwoord, dat de bisschoppen geen erkenning der Kamer behoeven 2).
Ook aan het algemeen petitionnement was in de vergadering der
bisschoppen te Tilburg gedacht. »Verschillende concepten" van
petities, waarop de katholieken van alle diocesen zouden teekenen'7 3),
werden er vervaardigd. Terstond na hun thuiskomst schreven de bis
schoppen aan de dekens, om hun ijver, zoo noodig, te prikkelen.
Zelfs aan eenige pastoors schreef Mgr. ZWIJSEN. Want hij deelde het
gevoelen van Mgr. CUYTEN , en VAN SON , die vreesden, dat er velen
te laat zouden komen 4).
Men meene evenwel niet, dat het petitionneeren der katholieken
eerst na de vergadering te Tilburg begon. In Den Bosch circuleerde
reeds den 3. en 4. Juli een adres. Den 8. daarna kon Dr. CRAMER
reeds wijzen op het voorbeeld van het Zuiden. »Ganseh Noord-Brabant
en gansch Limburg hebben dit middel ter zelfverdediging reeds met
kracht aangegrepen: den katholieken van de overige provinciën zij
dit voorbeeld ten spoorslag, opdat ook zij allen doen wat nuttig is,
') Arch. bisd. Breda. Correspondentie.
2) Handelingen, II, bl. 74—77.
, Arch. bisd. Breda. Acta dioces. Bred. ab an. 1846, fol. 278.
') Arch. bisd. 's Bosch. Papieren van Son, 14 Juli.
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en wat gewetensplicht van hen vordert" '). Dezelfde zond aan de pas
toors »eene copv van een adres aan de Tweede Kamer, hetwelk aan
de katholieken in de Noordelijke provinciën des rijks ter onderteekening" werd aangeboden. Aan vele pastoors stelde CRAMER zelfs «een
op zegel gedrukt exemplaar" ter beschikking.
De beweging groeide voortdurend. In korten tijd stroomde een
vloed van verzoekschriften naar Den Haag. Vergis ik mij niet, dan
maken de Handelinc/en van 7i3 Roomsche adressen aan de Tweede
Kamer gewag. Men begrijpt, dat bij gemelde samenwerking de inhoud
op dien van het adres der bisschoppen geleek.
Ie betreuren was het, dat bijna alle petities alleen aan de Tweede
Kamer waren gericht, en men de heerschende geestdrift niet gebruikte,
om er evenzooveel aan den Koning te zenden. Mgr. ZWIJSEN was er
te laat op bedacht. »Reeds in de afgeloopen week, schrijft hij 20 Juli
aan VAN SON, heb ik de bisschoppen over het petitionneeren aan den
Koning geschreven.

Ik vrees dat een algemeen petitionnement aan

den Koning niet zal reüsseeren, nadat zoo kort geleden petitiën aan
de Tweede Kamer gezonden zijn en het gerucht algemeen verspreid/
is, dat de meerderheid der Kamer tegen het ontwerp is.

De clerus

is er tegen om nu dadelijk te beginnen met adressen aan den Koning
te zenden, althans om dit door hun gedrag te pousseeren.

Ik heb

zoo al eens gepolst, doch weinig vooruitzicht op reüssite gevonden,
ten

ware ongunstige omstandigheden

geloof, dat

het

opnieuw

zich

voordoen. Ik

voorzichtig is een weinig daarmede te wachten,

.lammer is het, dat bij het petitionneeren aan de Kamer ook niet
ter zelfder tijd petitiën aan den Koning gezonden zijn.

Ik zal het

petitionnement zoo veel als mogelijk trachten te bevorderen"2).
Het was er echter verre af, dat alleen de katholieke gemoederen
in beweging werden gezet.
onbetuigd.

Ook de protestanten lieten zich niet

Zondert men de conservatieven uit, die in de Amster-

damsche Courant de

wet bijna onvoorwaardelijk verdedigden, dan

was het protestantsche kamp in twee partijen verdeeld, die, ofschoon
om zeer verschillende redenen, de wet bestreden.
^ «Het doet ons leed, zoo schreef De Nederlander den 12. Juli,
f
') Papieren Cramer. Circulaire, van 8 Juli.
2) Arch. biscl. 's Bosch. Papieren Van Son, 26 Juli.
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dat de regeering in de tegenwoordige omstandigheden het ontwerp
VI

noodig gekeurd heeft" ').
Het waarom werd eerst eenige dagen later vermeld en deed
doorschemeren, dat men wel fnuiking van den katholieken overmoed,
maar tevens meer veiligheid voor zich zeiven had verwacht Men
laakte hoofdzakelijk de wet, «omdat uit den aard der zaak, niet
alleen de roomsch-katholieken worden geërgerd, maar de protestanten
bedacht worden, dat de wet, of door nietsbeduidendheid eene mysti
ficatie, of wanneer zij iets te beduiden heeft, door haar algemeenheid,
althans

onder

kunnen zijn"

een

ander ministerie, ook hun ten valstrik

zou

2j.

Bij de practische bezwaren werd tevens een principieele grief
gevoegd. Men gaf wel toe, dat de staat het recht had »zulke maat
regelen van politie te nemen, zulke verbodsbepalingen uit te vaar
digen als welke tegenover de Kerk kunnen verhinderen, dat niet de
openbare orde en rust verstoord wordt" ... Maar »om dit te doen
heelt de regeering als uitvoerende macht geen wetten noodig, zij
heeft die bevoegdheid uit zich zelve, en reeds door de grondwet" 3).
Volgens DA COSTA rook het ontwerp »nogal naar den mutsaard".
»Ik sprak reeds enkelen onzer vrienden, schrijft hij aan GROEN VAN
PRINSTERER, die er ook niet bijzonder aangenaam door aangedaan

waren... van harte juich ik uw uitnemend woord toe, dat geene
consideratie, van wat aard ook, onze vrienden mag bewegen voor
een reactionnaire wet te stemmen, die Rome niet anders zou weten
te breidelen dan door ondragelijke banden voor elke gezindheid. Ik
geloof aan de mogelijkheid van het tegendeel, bij een goede, hoezeer
moeilijk te formuleeren wet"4).
Beter, dat geen wet was voorgedragen, zeide GUOEN . Hij aarzelde
dan ook tot vlak voor de stemming. Alleen »wenschelijk" noemde hij
de wet, «wanneer ze onschadelijk kon worden gemaakt, wanneer zij
met de grondwet en met het recht der gezindheden in overeenstem
ming kon worden gebracht" 6).
')
2)
3)
4)
5)

De Nederlander, no. 933.
Schokking, bl. 187. De Nederlander, no. 937.
De Nederlander, no. 938. Vgl. Schokking, bl. 188.
Brieven van I. da Costa. II, bl. 131 — 132.
Brieven van I. da Costa; Groen aan da Costa II, bl. 147.
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Tegen de partij van De Nederlander stond die der Protestanlsche
geheime genootschappen, die van De Fakkel, de eigenlijke antipapistenIn hun oog was het ontwerp van wet te Hauw. Om het pittiger te
maken, stelde De Morgensier de bepaling voor: »üat elk kerkgenoot
schap vrij is zich le orgamseeren, mits onder goedkeuring der regee
ring". Om een middel te vinden tot wering of verjaging der bisschoppen)
diende men in het ontwerp te voegen: »Die een eed, bedenkelijk voor
de veiligheid van het rijk, heeft afgelegd, zal niet toegelaten worden
binnen de grenzen van 't rijk". Ook moesten de vermeende rechten
der leeken tegen de geestelijkheid, het zoogenaamde appel comme
cl abus worden gehandhaafd en daarbij het toezicht der regeering op
het beheer der armen- en kerkegoederen. Dit en nog veel meer had de
hoogleeraar HOFSTEDE DE GROOT in De Morgenster de regeering aan de
hand gedaan. Wel mocht hij zeggen: »Hier huiver ik voort te schrijven"1)\an deze partij ging hoofdzakelijk het petitionnement vóór het
wetsontwerp uit. »Wij moeten petitionneeren", schreef De Morgenster.
»Wij verwachten een algemeen petitionnement tot ondersteuning van
het ministerie, tot verklaring van adhaesie aan het beginsel van het
ontwerp. De wet kan en moet verbeteringen ondergaan; gaarne zagen
wij haar aanmerkelijk uitgebreid. Maar zoo de protestanten thans de
regeering niet ijverig steunden, zou het ministerie met volle recht
kunnen zeggen: »Wij hebben het goede beoogd, maar gij hebt niet
gewild". Of de protestantsche gezindheden mede gekneveld werden,
deerde hun niet, mits aan hun haat tegen Rome werd voldaan.
Einde Juli had het protestantsch petitionnement zich zóó zeer uit
gebreid, dat men van Roomsche zijde zijn angst niet kon verhelen.
»VAN HAM. is er in geslaagd, om tegen onze petitiën een protestantsch

petitionnement over te zetten schreef SMITS aan VAN SON. Som
mige vrienden (te Amsterdam) hebben mij het denkbeeld gegeven,
dut wij ons haasten moeten, daar een protest tegen te leveren. Mij
dunkt dat het

noodig is dat te doen. Ik heb daarom nevensgaand

protest opgesteld, dat ik aan de bisschoppen van Utrecht en Haar
lem heb toegezonden. Als gij het goedkeurt, dan, bid ik U, geef aan
de zaak een stoot bij Mgr. van Utrecht" 2).
') Keijzer, Worsteling van het protestantismxs enz. Overgedrukt uit de Mor"
genster. Arnhem, 1853, bl. 227 en vooral bl. 231—232.
*) Arch. bisd. 's Bosch. Papieren van Son, 24 Juli 1853.

m
ALBERDINGK THIJM noemde dit «zeer slechte tijdingen". »Daar is

een algemeen petitionnement onder de Protestantsclie reactionnairen in
gang door het heele land. De dominees wenschen het tot een coup
d'étcit te brer.gen en de grondwet doen wegschoppen. Intusschen
petitionneeren hier in de Provincie ook de Constitutioneele Protestan
ten, maar zij zijn niet talrijk.. . Dat nu de liberale massa's toch ein
delijk eens bewijzen, dat er kracht bij haar zit. Gij zult in de Utrechtsche Courant gezien hebben, dat Nederland en Oranje ') den Koning
verzoekt zijn souvereiniteit te handhaven tegenover den invloed der
roomschgezinden. Het schijnt, dat de coalitie GROEN—VAN DAM zich
meer en meer consolideert" 2). Deze antiroomsche beweging had ten
gevolge, dat er, tenzij ik mij verteld heb, 42ö petities vóór het wets
ontwerp naar het Binnenhof stroomden.
In die woelige dagen onderzocht men de voorgestelde wet in de
secties.

Zeer antiroomsch ging het daar toe en de katholieke leden

waren bitter gegriefd. Nadat men twee dagen had gewerkt, kon VAN
NISPEN den 12. Juli »niets goeds" berichten.

»De groene Heeren"

overtroffen de ongunstigste verwachting. De grondwet zeide men, gaf
geen recht op »vrije eigen organisatie; het kerkgenootschap zou daar
uit rechten kunnen ontleenen, maar een vreemd vorst (de Paus) niet."
Walen, de Koning waakt, sluit in zich, dat men preventief kan han
delen; de wet is onvolledig, zeide REEDE, het toezicht op kloosters
en seminariën moet er in. »GROEN heeft gister in zijn sectie, aldus
VAN NISPEN aan VAN VREE, het zóó gemaakt, dat MEEUSSEN over

zulke afschuwelijke kwade trouw zóó verontwaardigd was, dat hij
gisteravond mij drie kwartier uurs er van verhaalde en mij maar
een flauwe schets, zeide hij, er van gaf." Onder ander geeft artikel
107 3) niet verder recht dan op vrije individueele belijdenis, hoog
stens met gezin; aldus GROEN in de secties. En al verder: Recht op
organisatie geeft de grondwet nergens; art. 173 4) hoogstens recht om

') Dit was de groote vereeniging der Antirevolutionaire partij.
Papieren Cramer, Thijm aan Cratner, 13 Juli.
*) Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, be
houdens de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtre
ding der strafwet.
2)

4) Vroeger art. 170: De tusschenkomst der regeering wordt niet vereischt
bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen enz.
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ze af te kondigen, geenszins om ze in werking te doen treden *).
»Onze positie in de Kamer, zoo hervat VAN NISPEN zijn verhaal, is
daarbij hoogst onaangenaam; men ziet, dat van protestantsehe zijde
de beleefdheid gedwongen is. In mijne sectie waren er slechts vijf,
die geen wet noodig oordeelden en er geen wilden, tegen acht van
het tegenovergesteld gevoelen; in de sectie, waarin STRENS, THOR
BECKE en VAN BOSSE zitten, waren ze met uier en negen van het
tegenovergestelde gevoelen.
»U.D.H. ziet dat het er slecht uitziet. Na kan wel de behandeling
der artikelen gunstiger kansen wellicht aanbieden, maar wellicht
ook niet.
»GROEN hield vol dat de Nederlandsche staatslieden, ook bij de

grondwetsherziening en steeds en altoos in het oog hadden moeten
houden en hadden gehouden het eigenaardige van dezen staat en de
rechten van Rome; en dat men dus steeds de katholieken onder een
suspicion légale moet hebben, en?. RF.EDE was brutaal. U.D.H. gevoelt
hoe het ons en mij, die onwel ben, in dubbele mate, moet te moede zijn"2).
Weldra hoorde men echter in hoogere Haagsche kringen, dat de
wet, zooals ze daar lag, er niet door zou komen, wel echter een
onschuldige wet. Dan weer, dat uit het verslag der sectiën niet zou
blijken, welke bepalingen der wet door de meerderheid werden af
gekeurd, maar alleen dat een groote meerderheid een wet doelmatig
achtte. Den 20. Juli deed het bericht de ronde, dat de wet gewijzigd
zou worden, den 21., dat de regeering dit niet zou doen, maar het
aan de Kamer zou overlaten 3).
Met dergelijke berichten werd de aandacht gaande gehouden tot
27 Juli, toen het Voorloopig verslag der Commissie van rapporteurs
GROEN, WESTERIIOF, WINTGENS, SI.OET en DE BRAUW 4) werd uit
gebracht.
Ziehier een beknopt overzicht:
De minderheid oordeelde, dat de wet met de grondwet in strijd
was, terwijl de meerderheid volstrekt geen beletsel zag in de grond-

') Zie daarentegen, J. T. Buijs, De Grondwet, II, bl. 494 vv.
Arch. bisd. Haarlem, 12 Juli 18.r>ri.
:') Arch. bisd. Haarlem, van Nispen aan van Vree, 21 Juli 1858.
4) De katholieken hadden geweigerd in de commissie zitting te nemen.
2)
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wet, en volhield, dat preventieve maatregelen niet indruischten tegen
de herziening van 1848.
Genoemde meerderheid was het oneens, ot' er een wet noodig was,
om de gedragslijn van het uitvoerend gezag te bepalen. Hetjgrootere
deel bevestigde die vraag, terwijl het andere niet alleen niet van de
noodzakelijkheid eener wet overtuigd was, maar er zelfs aan twijfelde,
of deze wet »in verband met het praerogatief der kroon als volko
men geoorloofd zou kunnen worden beschouwd".
Het onderzoek omtrent de noodzakelijkheid eener wet met het
oog op de wet van 18 Germinal an X besloeg een groot deel van
het verslag. Vooreerst werd de rechtsgeldigheid dier wet, waartoe
ook de organieke artikelen behooren, sterk betwijfeld, en opgemerkt,
dat in geen geval de wet op de Kerkgenootschappen in die van Ger
minal haar steun mocht vinden. Het gold een Napoleontische wet,
»die maar al te zeer van Napoleontische inzichten getuigenis droeg".
Het antwoord op de vraag, of de wet »in verband met de tegen
woordige omstandigheden" noodzakelijk bleek, moest natuurlijk blij
kens het bovenstaande verschillend luiden. Een deel gaf den wensch
te kennen, dat de uitvoerende macht, krachtens art. 169 der grond
wet, »de moeilijkheden van het oogenblik alleen door gemeen overleg
met het Kerkgenootschap of door middel van onderhandeling", mocht
trachten te vereffenen. Anderen waren van meening, »dat de wijze,
waarop de invoering der bisschoppelijke hierarchie hier te lande is
aangekondigd, voor een groot deel der bevolking kwetsend is geweest,
en daardoor misnoegen en spanning moest opwekken; dat de een
maal opgewekte ongerustheid wel moest toenemen, toen het wereld
kundig werd, dat het vorige ministerie zich door de grondwet gebon
den achtte, om tegenover handelingen, die zeer velen in den lande
niet konden goedkeuren, eene geheel lijdende houding aan te nemen;
dat de staande moeilijkheden dreigen te vermeerderen, als het werke
lijk tot eene volledige invoering der hierarchie komt, en dat het dus
alleszins raadzaam is, een miidel te baat te nemen, waardoor aan
die moeilijkheden nu en in het vervolg een einde kon worden
gemaakt".
Een derde aanmerkelijke partij velde een ongunstig oordeel over
de wijze, wraarop een deel der bevolking zich tegen de bisschoppelijke
hierarchie had verklaard. Zij oordeelde, dat die beweging het gevolg
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was geweest van misverstand, verkeerde beoordeeling van anders
denkenden en onverdienden twijfel aan hun trouw als staatsburgers;
dat politieke bedoelingen tegen het vorige ministerie gericht of in
verband met de jongste verkiezingen onder de anti roomsche demon
straties waren verborgen geweest; dat het tegenwoordig ministerie,
in plaats van de gemoederen tot bedaren te brengen, de gisting levendig
had gehouden; dat de voorgedragen wet, voor het oogenblik toege
geven, dat ze niet indruischte tegen de grondwet, niet zou bevredigen,
omdat niet zou worden belet, wat men had willen verhinderen, en
omdat de opgewondenheid van de ééne zijde tot de andere zou worden
overgebracht. Beslissend was ten slotte de verklaring, dat »nu de re
geering eenmaal een wet had voorgedragen, de meeste leden niet
gerekend wilden worden, zich onvoorwaardelijk tegen een wet te zullen
verzetten, op grond, dat zij het inslaan van een anderen weg wenschelijker hadden gekeurd".
Het denkbeeld eener

wet liep dus geen gevaar.

De voorwaarde

echter, waaronder de wet zou worden behouden, was een grondige
omwerking en een wezenlijke verzachting ').
Terwijl VAN HALL dit voorloopig verslag aan een grondig onder
zoek onderwierp, was DÜCHASTEL met zijn vrienden overtuigd, dat de
wet zou worden ingetrokken en een nieuw ontwerp zou worden
voorgesteld.
Die meening scheen menigeen niet onwaarschijnlijk.

De Koning,

zoo zeide men, is overtuigd, dat zijn katholieke onderdanen niet
minder trouw zijn dan de niet-katholieke.

Alom verzekert men, dat

Z. M. zich beklaagt, ten hunnen opzichte in dwaling te zijn gebracht;

de kroonprins bezoekt op het oogenblik de steden van Limburg; en
in spijt van al het gebeurde vindt hij er geen minder geestdriftig
onthaal, dan voor de anti-papistische beweging.
De petitie der bisschoppen schijnt een zeer goeden indruk op den
Koning te hebben gemaakt.

Altijd voelt de Koning zich gevleid,

wanneer men zich onmiddelijk richt tot Hem; en daarenboven is dit
verzoekschrift, hoewel
koninklijken persoon.

zeer

krachtig, toch eerbiedig jegens zijn

Kunnen daarenboven de smeekschriften der katholieken zonder
') Handelingen, II, bl. 11—51. Vgl. Schokking, t. a. p. bl. 191—19G.
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invloed zijn gebleven ? vroeg men.

Men moest blind zijn, om den

waren staat, van zaken te miskennen. Meer wettelijk konden de katho
lieken niet handelen. Want terwijl er krachtige adressen zijn onder
teekend, is toch nergens de openbare rust in het geringste gestoord ').
Deze stellige verwachting van graaf DUCHASTEI . en de zijnen, dat
het ontwerp zou worden ingetrokken, werd echter niet vervuld. Maar
al had \AN HALL hetzelfde ontwerp behouden, de Memorie van toe
lichting en vooral de Nota van wijzigingen die het reeds den 2. Au
gustus naar de Kamer vergezelde, bewees, dat het groote verandering
had ondergaan. Geen enkel artikel was verscherpt; verreweg de meeste
daarentegen verzacht of juister omlijnd, om een willekeurige toepas
sing tegen te gaan. Artikel 2 aangaande, den kerkelijken eed was
zelfs geheel vervallen, zoo als boven reeds werd gemeld 2).
De partijen, die schaamteloos verscherping hadden geëischt en
nog op de wering der bisschoppen hoopten, vonden zich jammerlijk
bedrogen, De Evangelische Kerkbode klaagde bitter, dat de wet »zoo
waterig

was geworden, »haar beste kracht en geest" had verloren.

»Een geruststelling voor de natie, had de Koning beloofd, en tevens
een waarborg, dat de Staat niet bezwijke onder het geweld van het
geen men de kerk noemt".
niet meer inzien.

Dat kon De Evangelische Kerkbode er

»Kan de regeering zulk een wet niet tot stand

brengen, riep hij uit, laat ze dan gerust met haar schaatsen van het
ijs blijven, zij mocht anders licht een ongeluk krijgen.
zooals het wil!" 3)

Het ga dan

Met droefheid zag De Fakkel, dat artikel 2 uit de wet was ge
licht: »Nu zullen de bisschoppen komen, en wie weet het, waar
schijnlijk erkend en bezoldigd worden van staatswege." Het Goudsch
Kronijkske waarschuwt de zijnen voor de aanneming dezer wet:
»Denkt niet, dat het genoeg gedaan is, wanneer gij slechts een
wet aan Nederland geeft! Zij moet ook tegenover den toenemenden
overvloed van den pauselijken stoel de bescherming aan allen toege
zegd met afdoende zekerheid waarborgen" 4).
Evenmin waren de katholieken tevreden.
')
a)
n)
4)

Ook na de wijziging

Pepieren Gromer. Duchastei aan Cramer; Cramer aan Lurasco, 7 Aug. 1853.
Zie bl. 441—444.
Nummer van 12 Aug. 1858.
Schokking, T. a. p. bl. 206—207,
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bleven zij bij hun verzet.

Mgr. ZWIJSEN ducht vooral het vijfde

artikel, met de woorden: »op de plaats van vestiging". Wanneer
hiermee »de vestiging van zetels verstaan wordt, zegt hij, en het
ontwerp wet wordt, hetgeen ik verwacht, dan zullen wij moeilijk
buiten de gevangenis blijven. Ik begin de toekomst donker in te
zien" ').
Wel trachtte Mgr. BELGRADO hem gerust te stellen en op gezag
van VAN HALL te overtuigen, dat artikel 5 alleen de residentie en
niet de zetels betrof, doch slaagde niet. ZWIJSEN toch antwoordde
terstond, dat geheel iets anders in het ontwerp lag opgesloten, en
verzocht BELGRADO , volstrekt niet te vertrouwen op minister VAN HALL 2 ).
Thans vatte BELGRADO het plan op, om bij VAN HALL op het
schrappen van artikel 5 te gaan werken en ontwierp te dien einde
het concept eener Nota, die hij echter eerst aan Mgr. VAN VREE ter
inzage zond.
»De ondergeteekende heeft rijpelijk nagedacht, zoo hief de Con
cept-nota aan, over de depêche, die door Uwe Excellentie den 27.
Juni is gezonden aan kardinaal ANTONELLI. Deze heeft daaruit moeten
besluiten, dat de regeering Zijner Majesteit, in het belang der open
bare orde, geruststelling wenscht te ontvangen aangaande de gewone
residentie der bisschoppen in eenige steden, waar de regeering om
het verschil van godsdienst, en gevaar voor het behoud der orde, ze
niet gaarne geplaatst ziet.
Steunend op de instructiën van den H. Stoel, welke overeenkomen
met die der Nota van 1 Juni, verklaart de ondergeteekende zoo stellig
mogelijk, dat de aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland, die
om buitengewone omstandigheden niet kunnen resideeren in de steden
hunner titels zonder dat de regeering daarin een wezenlijk gevaar
ziet voor de orde en rust der stad, èn uit voorzichtigheid, die al hun
daden moet besturen, èn wegens de instructies van den H Stoel
wel altijd hun geestelijke functiën vrijelijk zullen uitoefenen in allé
plaatsen van het hun toevertrouwde bisdom, maar toch zorgvuldig
zullen vermijden de openbare orde te storen, door hun gewone resi!
dentie in de titelsteden te plaatsen.

') Arch. bisd. Haarlem. Zwijsen aan Van Vree, 4 Aug.
2) Avch. hisd. Haarlem, 5 Aug.
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De ondergeteekende oordeelt het onnoodig deze uitdrukkelijke ver
klaring des H. Vaders nader te omschrijven, te minder, wijl de
ministeriëele Nota van 27 Juni de steden heeft aangewezen, welke
niet zonder gevaar als gewone residentie zouden kunnen gekozen
worden"
i).
VAN VREE merkte aan, dat in de Nota de regeering verondersteld

werd overtuigd te zijn van het gevaar voor de openbare rust, terwijl
toch de manifestaties tegen den zetel van Utrecht en Haarlem met
toeleg zijn opgewekt; ook schijnt de Nota zelve dat gevaar te erken
nen; nooit mag men VAN HALL aanleiding geven tot het antwoord:
»gij erkent zelf het bestaan van het gevaar; de minister zal daaren
boven aan een Nota, die niets anders zegt dan die van den kardinaal,
weinig waarde hechten.
af-aten wij ook niet vergeten, zoo besluit VAN VREE , dat de
regeering tegenover den H. Stoel gebonden is en dat zij, ter oorzake
van de solidariteit, die tusschen de opvolgende ministeries heerscht,
wat men ook schrijven moge, de zetels van Utrecht en Haarlem moet
erkennen. Men zegt zelfs, dat GROEN die solidariteit erkent" 2).
De Nota werd niet aan VAN HALL overgereikt. «Omstandigheden,
zoo meldt BELGRADO aan VAN VREE , bekend geworden den 8. en 9.
Augustus hebben mij overtuigd, dat ik in die zaak niets moest zeggen
noch schrijven. Alleen heb ik getracht de deur zóó ver open te laten,
dat ik later kan onderhandelen over de zachtst mogelijke toepassing
van het 5e artikel" 3).
Terwijl dit achter de schermen gebeurde, brachten de katholieke
kranten altijd

nieuwe klachten tegen het gewijzigde ontwerp in

't midden. De Tijd gaf den toon aan en verklaarde, dat minister VAN
HAI.L bleef volharden »in zijn systeem van godsdienstoverheersching

en godsdienstverdrukking". De aangebrachte wijzigingen dienden alleen
')°m aan het monsterachtige der voordracht een minder gedrochtelijk
aanzien te geven" '>),
Het tweede ontwerp scheen hun ongrondwettiger toe dan het
eerste: »Het oorspronkelijk ontwerp was ongrondwettig" zooals elke
') Arch. bisdom Haarlem.
2) Arch. bisd. Haarlem, 6 Aug. 1853.
'') Arch. bisd. Haarlem, 10 Augustus.
4)

Nummer van 5 Aug. 1853.
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wettelijke bemoeiing in kerkelijke zaken. »I)e gewijzigde voordracht
gaat nog een stap verder. Over het eerste project, ofschoon menig
artikel maar al te zeer den toeleg om de katholieken te schaden
verried, was nog een iloers van gelijkheid getrokken. Dat omhulsel
ligt thans verscheurd: het gewijzigd project loopt ruiterlijk op de
nieuwe bisschoppen aan" ").
De liberalen stemden in met de Roomschen. Het meerendeel hunner
bladen hield vol, dat de wet slechts een schijnbare wijziging had
ondergaan. Nu is de wet «gekleed in den fluweelen vorm derNederlanderachtigheden, schreef De Grondwet, maar deste gevaarlijker in
doel en strekking". Het Handelsblad kenschetste de wet indezetwee
woorden: »üeen ander doel dan de werking te belemmeren der R. K.
Hierarchie; geen ander gevolg dan de zelfstandigheid der kerkge
nootschappen prijs te geven aan de willekeur der regeering''2).
Alleen de antirevolutionairen waren tevreden. Want was het
denkbeeld eener wet gehandhaafd, aan hun bezwaren was thans
grootendeels tegemoet gekomen. «Gaarne, zoo schreef De Nederlander,
brengen wij aan de regeering onzen dank voor de belangrijke wijzi
gingen, die zij in het ontwerp van wet gebracht heeft". Thans is
geschied, wat zij vroeger »met bijkans eenegeheele omwerking hebben
bedoeld Zij vleien zich, dat de wet... wanneer ze ook in de open
bare discussie eenige wijziging erlangt, voor (hun) vrienden aanne
melijk zal zijn" J).
Die viienden waren zeer talrijk. Op hen vertrouwde het ministerie
en niet minder de commissie van rapporteurs. Want toen deze laatste
het gewijzigd ontwerp van den 2. Augustus had onderzocht, kwam
zij tot het eenparig besluit, »dat te dezer zake geen nieuwe over
weging in de afdeelingen der Kamer gevorderd" werd, en bijgevolg
de openbare beraadslaging een aanvang kon nemen 4).
Natuurlijkerwijze dringt zich hier de vraag op, hoe de katholieke
Kamerleden zich bij de behandeling .Ier wet in de Kamer zouden
gedragen. Vóór de wet stemmen mochten en wilden ze in geen geval.

')
2)
3)
4)

De Tijd, 9 Aug. 1853.
Schokking, bl. 213. De Tijd, 9 Aug. 1853.
Schokking, bl. '208.
Handeling en, II, bl. <14.
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Maar waren ze ook gezind amendementen voor te stellen ? voor de
geamendeerde artikelen te stemmen ? amendementen van anderen te
steunen ? of zouden zij zich, zooals tegen de wet in haar geheel, ook
tegen alle amendementen en geamendeerde artikelen verzetten en
alles afstemmen ! Naar het schijnt, helde men over tot het laatste.
Gelijk men weet, hadden alle katholieke leden geweigerd, lid der
commissie van rapporteurs te zijn; en wel, zooals LIGHTENVELT zeide,
om »het exceptionneele van den tegenwoordigen toestand" '). LUYBEN
vei klaarde den 23. Augustus voor de heele Kamer, dat het zijn voor
nemen geweest was «tegen alle amendementen te stemmen", maar
dit amendement aannam, omdat hij daarin »de vrijheid voor de mis
siën" zag behouden 2).
Wij meenen hierin den invloed van Mgr. BELGRADO te zien, die
met woord en geschrift ook anderen tot zijn zienswijze trachtte over
te halen. Deze ontwikkelt hij in den breede in een schrijven aan
Mgr. VAN VREE.
»Buiten allen twijfel, zegt hij, moet elk katholiek een wet, die
godsdienstvrijheid beperkt, verwerpen. Maar toch, indien er ons
een wet, die wij zullen torschen tegen onzen wil, wordt opgedrongen,
zal het dan niet wenschelijk zijn, dat ze zoo onschadelijk mogelijk
wordt gemaakt ? Gezamelijk moeten de katholieken de wet verwerpen.
Doch kan een of ander katholiek, die ziet dat de wet er zal door
komen geen amendementen voorstellen, en aldus de wet, die hij niet
kan doen vallen, tenminste verzachten ? Moeilijk toch kan men staande
houden, dat iemand, die in een uiterst geval amendementen voorstelt en
deze steunt, de zaak en de stemmen zijner medeleden zou bederven.
Gemakkelijk is het te zeggen, dat men niets van de wet wil weten. Maar
kan onze minderheid op de anderen rekenen ? Zullen wij, helaas, niet,
al is het ook tegen onzen wil en onder protest, de wet moeten aan
vaarden? Overweeg rijpelijk, bid ik IJ, wat wij zijn in dit land, en
waartoe wij, als minderheid, kunnen worden gedwongen. Bedenk,
dat wij zelfs onder een vrijzinnige wet altijd de zwakkeren, onze
vijanden de sterkeren zijn. Derhalve moeten wij, hoezeer ook onder
protest, zorg dragen, dat de wet zoo min mogelijk schade berokkent.
ziJn

') Handelingen, III, bl. 226.
2) Handelingen, III, bl. 04.
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Muur ook dan nog rest ons altijd de vrijheid, alle wettig verzet aan
te teekenen, alvorens de wet feitelijk te aanvaarden." Ten slotte zegt
BELGRADO, dat, naar vertrouwbare personen berichten de wet, ofschoon

veel geamendeerd, zeker zal worden aangenomen.

»Dit is een wenk

voor de katholieke leden der Kamer, om hun plan van actie te
regelen, en het kwaad te verzachten, indien het goede en voortreffe
lijke niet kan worden bereikt" ')
Zelf studeerde Mgr. HELGRADO op het ontwerp, vergeleek, over
legde, en vroeg raad, welke artikelen men met eenig voorbehoud zou
kunnen aannemen, welke moesten gewijzigd en hoe, en welke onvoor
waardelijk

moesten worden verworpen.

Zelfs eenige voorbeelden

voegde hij daarbij.
Het eerste artikel zou kunnen worden uitgelegd in dien zin, dat
de regeering zich voorbehoudt te worden ingelicht aangaande belang
rijke zaken betreffende godsdienstige instellingen; en dat de agreatie
alleen daar wordt geëischt, waar ook de regeering betrokken is voor
het tijdelijke gedeelte, subsidie, tractement, huur enz.
Wat het zesde artikel aangaat, zou men moeten verwerpen de
algemeene strekking eener enquête omtrent de zaken der hierarchie
sedert 1848 geschied; aangaande de residentie der bisschoppen; alleen
zou men kunnen toegeven hetgeen de H. Vader heeft aanbevolen.
Dat de familienaam moet geschreven worden voor den titel van
bisschop van Haarlem enz. geeft geen reden tot een ernstig verzet;
de aanwezigheid der Jansenistische bisschoppen kan dit artikel eenigs
zins rechtvaardigen.
De klokken zullen kunnen worden geluid bij plechtige functies en
buitengewone omstandigheden, na vooraf kennis te hebben gegeven
aan het openbaar gezag.
Deze punten gaf de internuntius op aan Mgr. VAN VREE , om
daaruit een gematigd ontwerp op te stellen.

Ze waren de uitkomst

eener diplomatieke discussie met VAN HALL, waarin men zich echter
beiderzijds tot niets had verbonden 2).
Te ontkennen is het niet, dat de internuntius nogal optimistisch
gestemd was. Toch blijkt hieruit tevens, dat VAN HALL streefde naar

') Arch. bisd. Haarlem, 14 Juli 1853.
2) Arch. bisd. Haarlem. Hierarchie, 12 Juli 1853.
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een wet, die de protestanten tot bedaren bracht en toch de katho
lieken niet al te zeer stiet.
Deze wet kwam in openbare behandeling den 12. Augustus. Dat
de zaak voor de regeering zeer gunstig stond, kan men niet zeggen.
Wat, indien de ontevreden stemming des lands: - hier teleurstelling
over de «waterige" wet, daar de eisch tot nog grooter verzachting, ginds
heftige begeerte naar verscherping, nog elders onverzoenlijk verzet, —
naar de Kamer oversloeg? daarbij kwam de ontstemming in en buiten
de Kamer over de zending van LIGHTENVELT. De Morgenster vond het »te
onwaardig", om zoo iets van het ministerie-vAN HALL te verwachten 1).
De Tijd noemde die zending een «mystificatie" 2).

Door de bladen

van alle kleur en richting werd ze besproken en meestal gelaakt.
Op de interpellatie van DOMMER van 27 Juli antwoordt VAN HALL,
dat LIGHTENVELT naar Rome was vertrokken, «opdat de Paus geen
verkeerden indruk zou erlangen omtrent het wetsontwerp".

Door

VAN HOËVELL werd van die verklaring acte genomen »).

Dit woord van VAN HALL vond weerklank in het land. De Evan
gelische Kerkbode kon zijn spijt niet verkroppen en schreef, dat
VAN HALL wel beter had kunnen zorgen, dat de Kamer en de natie

»geen verkeerden indruk" zou ontvangen.

«Moeten wij dan als we

een wet maken, den Paus van Rome naar de oogen zien ?

Dan is

het al ver gekomen". «Wij vreezen zeer, dat de hier gegeven inlich
ting van den minister zoo wel de Kamer als de natie niet bijzonder
gerust gesteld hebben. Wij vreezen ook, dat het ministerie een
ghbberigen weg bewandelt" «).
Nog grooter bitterheid verraadt een adres uit onderscheidene
gemeenten van het graafschap Zutfen.

Aan de voeten des Konings

uchten zij hun hart, omdat hun «nationaal gevoel" in dat bewogen
jaar 1853 nooit zóó geschokt is geweest als thans door de woorden
van VAN HALL.

Een minister gaat naar Rome, om den Paus gerust

te stellen over hetgeen hier te lande gebeurt. Dit is «hoogst beleedigend
voor het gevoel van eigenwaarde" van «ieder rechtschapen Nederander".

Het vorig ministerie riep den gezant van Rome terug, en

') I. P. de Keyzer, De Worslelina, enz. bl. 329
2)

Nummer van 1 Juli.
Handelingen, I, bl. 465, 486.
4) Jaargang, 1853, bl. 127.
:i)
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nu wordt »een buitengewoon gezant, een minister afgezonden om
verschoonende woorden te spreken over een maatregel in eigen boezem
genomen"1). Maar zoowel dit adres als alle andere klachten in adressen
en dagbladartikelen waren de stem eens roependen in de woestijn.
Als verdediger der wet in de Kamer fungeerde minister VAN HALL
zelf, die het interim van R. K. eeredienst had overgenomen. Ook dit
nam men hem kwalijk. Men interpelleerde hem, dat de verdediger
der R. K. belangen was verwijderd; men vermoedde terecht, dat
LKIHTENVELT zich met het wetsontwerp niet had kunnen vereenigen.
Meer gevat dan afdoende antwoordde VAN HALL, dat ieder minister
instond voor de Roomsche belangen, dat MUTSAERS in de vergadering
aanwezig was, die nog kort geleden aan het hoofd van het departe
ment van R. K. eeredienst stond; dat de interpellator zelf, het lid
DOMMER VAN POLDERSVELDT, de zaak der R. K. Kerk tot in de kleinste
bijzonderheden kende en ze zeker met ijver en warmte zou verdedigen.
Wat LIGHTENVELT'S oordeel over de wet aanging, verklaarde VAN
HALL op plechtigen toon : «Niemand, mijne Heeren, zal mij bewegen
in deze vergadering te openbaren, wat in den raad van ministers is
gebeurd. Trouwens het zou moeilijk zijn te zeggen, hoe onze afwezende
ambtgenoot er over denkt; want het wetsontwerp, zooals het thans
aan uwe beraadslaging is onderworpen, luidt in zóóveel opzichten
geheel anders dan het vroegere, dat waarlijk die minister daarover
geen opinie kan geuit hebben. Al wat den eed betrof is er uit ver
dwenen, art. 1 is verduidelijkt, art. 6 is geheel veranderd" *).
Op deze en dergelijke betoogen van VAN HALL gaf zich echter
de oppositie niet gewonnen. Het liberale Kamerlid BLAUPOT TEN
OATE stelde een motie voor, die de vraag inhield om »wegens de
afwezigheid van dien minister de verdere behandeling van dit wets
ontwerp te verdagen tot na de terugkomst van gemelden minister."
Dit voorstel strookte volstrekt niet met de plannen van VAN HALLNadat de motie verdedigd was door DOMMER en VAN NISPEN, be
streden door VAN HOËVELL. VAN RAPPARD, VAN GOLDSTEIN, DE
KEMPENAER, GROEN en vooral door den minister van Justitie, D.
DONKER CURTIUS en VAN HALL, werd ze door den voorsteller inge') A. van Kerkhotf, Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel enz
Vlaardingen, 1898, bl. 98 vv.
3) Handelingen, II, bl. 348 vv.
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uKKen met de vreemde verklaring: »Ik heb onderscheiden redenen
oor en egen mijn motie hooren aanvoeren. Ofschoon ik niet geheel
™ de gegrendheid dier redenen „verenigd ben, Zoo is het mij e™'
To ieSTeeVerrme" " hrtbe"' ^ de geringzic., „ietme,raijne
mot,e vereen,gt, om ze u,t dien hoofde niet verder aan te dringen".
LAUPOT TEN Cate te .voren het gevoelen der regeering daar
omtrent niet hebben gekend? Het is niet denkbaar.

de ypjge7ene beraadsIaSingen> waaruit ook het bovenstaande over
de zendi ng-LiGH tenvelt werd genomen, waren levendig. Ruim drie
vierden der leden namen aan de discussiën deel. Veel stof leverde de
ministerieele crisis van April. Behalve Van Zuyuch zaten alle aLÏ
treden ministers in de Kamer. Van deze gelegenheid, om zich tegen
de veelvuldige aanvallen te verdedigen, maakten zij dapper gebruik.
aardeenng der Aprilbeweging doorliep alle graden, van de biterste veroordeehng tot de meest geestdriftige toejuiching; terwijl het
herstel der hierarchie werd genoemd door den een een alleszins
gewettigde daad, door den ander »een politieke greep van de curie
St'datSgeZag Van m«n herland" '), door eenderden
ee'n zaT Z
n zaak, »die op Z1ch zelve niets te beduiden had", waarop het
spreekwoord gold: »De visch is de saus niet waard" «)

Betrekkelijk het oordeel der Kamer over de opportuniteit der
aanhangige wet kunnen we kort zijn, te meer, omdat haar stem
nagenoeg de weerklank was van hetgeen men hierover in den lande

tke*rrchra ,deed'niet enkei °verb°d,g-maar zeift

leeds had gehoord. Velen noemden alles, wat de regeering betrekkelijk

kl" o„
f,ng heette de wet
«»-«-«.
m
werd v« i°
geëischte wering der bisschoppen niet
^er regen; onstaatkundig, aangezien de spanning van het eene
dee der nat.e op he, andere werd „vergebracht S„„Et van Oldhuis
bestempelde de wet als »een mystificatie van de ergste soort waarvan
alleen nadeelige gevolgen te wachten waren." Betrekkelijk'weinigen
leverden een pleidooi voor de noodzakelijkheid der wet *).
ÜjdS

nam het twistgeding

over de grondwettigheid der wet

) Bosscha, in Handelingen, II, bl. 296.
-) Reinders in Handelingen, II, bl. 397
')
Schokking, T. a. p. bl. 231—238.
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in beslag. De meest tegenstrijdige meeningen vonden tiaar verdedigers.
Bewijzen in overvloed voor de ongrondwettigheid leverde de geschie
denis der herziening in 1848. Immers was daar niet vrijheid de leuze
geweest? Vrijheid vooral met betrekking tot den godsdienst? De
verdedigers der wet beriepen zich daartegen op het feit, dat hoege
naamd geen enkel stellig verbod eener afzonderlijke wet in de grond
wet werd gevonden. De minister van Justitie zeide vlakweg: «De grond
wet laat eene wet toe . Lr was echter voor »dc tegenstanders zeker geen
bijzondere inspanning noodig, om het bewijs te leveren, dat de grondwet gever bij het zesde hoofdstuk zelfs niet heeft gedacht aan een bijzondere
wet, allerminst aan eene als hier werd voorgedragen". Geen oogenbük kon het twijfelachtig zijn, dat het zesde hoofdstuk «Over den
godsdienst" »de vrucht is van een geheel anderen gedachtengang"
dan die de wet op de kerkgenootschappen had uitgelokt ').
Naast de vraag over de grondwettigheid stond die, of de regeering
het recht had, preventieve maatregelen tegen de kerkgenootschappen
te nemen. VAN LENNEP bevestigde het op taalkundige gronden en
gaf aan het woord waken in de zinsnede: De Koning waakt, de beteekenis van voorafgaand zorgen en voorkomen. Hij had dan ook,
zeide hij, bij de taalkundige revisie der grondwet in 1848, geen vraagteeken achter waken geplaatst, dewijl het hem vóórkwam, dat waken
cavere beteekende 2).
Deze redeneering gaf natuurlijk aanleiding tot vlijmenden spot.
»Er zijn nog meer taalzuiveraars in het land, zeide S L O E T VAN O U > IIUIS. Er zijn zuiveraars, die elkander zuiveren. De grondwet had
aan andere taalzuiveraars kunnen toegezonden worden, die zich daarbij
misschien uit hunne jeugd herinnerd hadden het bekende versje van
VAN ALPHEN, dat met de regels eindigt:
Lieve klepper houd de wacht,
Ik ga slapen : goede nacht!

en hij zou gedacht hebben, dat waken de beteekenis heeft van vigilare... Was hij nu ook lid van deze Kamer, dan zou hij gezegd
hebben even als de geachte spreker uit Steenwijk ( V A N L E N N E P ) :
') Mr. J. T. Buys, De Qrondieet. Toelichting en kritiek, Arnhem 1887, IL
bl. 485 vv.
2)

Handelingen, II, bl. 272.
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Ik had de gewoonte om, als ik iets vond, dat mij minder duidelijk
voorkwam, er een vraagteeken achter te zetten, maar ik heb dit
woord waken beschouwd als vigilare, daarom heb ik er geen vraag
teeken bijgezet, en daarom staat het nu als een paal boven water,
dat waken is vigilare" '). Toch waren de meeste leden van gevoelen,
dat de staat, ook ten aanzien van kerkgenootschappen, wel ooit pre
ventief zou kunnen handelen. Zeker echter is het, »dat de preventie,
vooi

zoover die kan ingrijpen in hetgeen tot het eigenaardig terrein

der kerkgenootschappen behoort, om overeenkomstig de daarin be
leden beginselen vrij den godsdienst te kunnen uitoefenen, door de
grondwet uitgesloten was" !).
Wat er aangaande de noodzakelijkheid eener wet met het oog op
die van 18 Germinal an X gezegd werd, kunnen we veilig voorbij
gaan, omdat de organieke artikelen volstrekt geen en het concordaat
van 1801 alleen in Limburg rechtsgeldigheid heeft gehad. Tot zóóver
de algemeene beraadslaging.
De discussies over de artikelen begonnen den 22. en eindigden
den 25. Augustus. Met aangeboden wetsontwerp bevatte 15 artikelen.
Het XII werd verworpen. Op de nog overige 14 werden 9 amende
menten aangenomen. De discussiën over artikel 1, 2 en 5 vragen nog
een oogenblik onze aandacht. Artikel 1 luidde: [»AUe kerkgenoot
schappen hebben volkomen vrijheid alles, wat hunne godsdienst en
uitoefening daarvan in hunnen eigen boezem betreft, te regelen.
8De

bepalingen, daartoe vastgesteld, worden, voor zooveel zij niet

reeds aan ons bekend zijn gemaakt, binnen eene maand na de af
kondiging dezer wet, door de bestuurders of hoofden der Kerkge
nootschappen aan ons medegedeeld. Nieuw te maken bepalingen wor
den, mede vóór of bij het in aanmerking brengen daarvan, op gelijke
wijze ter onzer kennis gebracht.
»Voor zooveel er zich onder de bepalingen, bij dit artikel bedoeld,
eenige bevindt, welke de medewerking van het staatsgezag vereischt,
wordt die medewerking niet verleend, tenzij de bepaling vooraf door
ons is goedgekeurd."
Dit artikel lokte een uitvoerige bespreking uit. Reeds vroeger had

') Handelingen, II, bl. 469
') Schokking, II, bl. 249.
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LUYBEN gezegd: »In art. 1 der wet zit het venijn" '); en thans voegde

zijn medeafgevaardigde van 's Hertogenbosch, DE POORTER, daarbij:
»Met dit artikel kan de regeering de vrijheid van alle eerediensten
vernielen" ... »Het placet is wederom op een sluwe wijze ingevoerd" 2).
VAN HALL zelf had erkend: »In art. 1 ligt mijn beginsel". De eerste

alinea was ruim en gul, maar de laatste trok alles weer in: »Het
eerste lid wordt door het laatste vernietigd".
Eenige verzachting en nauwkeuriger bepaling brachten deze twee
amendementen: dat van GROEN in de eerste alinea: »Aan alle Kerk
genootschappen is en blijft de volkomen vrijheid verzekerd alles, wat
hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in hunne eigen boezem
betreft, te regelen"; en dat van VAN RAITARD in de tweede alinea. In
de plaats van «daartoe vastgesteld" kwam: »betreiïende de inrichting
van het bestuur". Het artikel werd aldus aangenomen met 41 tegen
27 stemmen.
Het tweede artikel luidde:
»Vreemdelingen worden tot het bedienen van de openbare gods
dienst niet toegelaten, dan na daartoe onze toestemming te hebben
verkregen".
Reeds in de secties had dit artikel grooten tegenstand ontmoet,
omdat het «hoogst belemmerend" zou wezen, dat een vreemd predikant
niet mocht preeken, noch een vreemd priester mis mocht lezen,
zonder uitdrukkelijke toestemming des Konings.

Desniettegenstaande

was het wederom ongewijzigd in het verbeterd ontwerp overgegaan.
Nu stelde ELOÜT VAN SOETERWOUDE het volgende amendement voor:
«Vreemdelingen aanvaarden geen kerkelijke bediening, dan na daartoe
onze toestemming te hebben verkregen". Hij zegt, dat dit amendement
het toezicht van den staat terugbrengt »tot hetgeen de staat mag
vorderen, tot hetgeen de kerkgenootschappen kunnen dulden, tot
hetgeen gastvrijheid voorschrijft, hetgeen veiligheid eischt, tot het
wenschelijke, om op ieder gebied de vruchten te plukken, die geloof,
wetenschap en kunst in den vreemde ons aanbieden, om den band
met den vreemde te bewaren; tot het aan de andere zijde afweren
van dien auurzamen vreemden invloed, die soms van welke zijde ook,
') Handelingen, II, bl. 230.
2) Handelingen, III, bl. 2.
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nadeelig kan werken, maar die, waar hij blijkt niet nadeelig te zullen
zijn, ook volgens dit amendement niet volstrekt geweerd wordt"
Vergroot nog werd deze verzachting door het amendement van
GODEFROI: «Alleen in het belang der openbare rust en orde kan die

toestemming geweigerd worden".

Het artikel alleen uit deze twee

amendementen bestaande werd met 43 tegen 25 stemmen aangenomen.
Het meest belangrijke van alle artikelen was zeker het vijfde,
dat aldus luidde:
«Synodale vergaderingen en hoofden, die kerkgenootschappen ver
tegenwoordigen of besturen, behoeven Onze goedkeuring op de plaats
van vestiging.
»Voor zooveel deze goedkeuring bij de afkondiging dezer wet nog
niet is verleend, wordt, na met hen gehouden overleg, door Ons, den
raad van State gehoord over de geschiktheid der aangewezene vesti
gingsplaats uitspraak gedaan.
«Alleen in het belang der openbare orde en rust en bij een met
redenen omkleed en openbaar gemaakt besluit, kan eene aangewezen
vestigingsplaats als zoodanig door ons ongeschikt worden verklaard".
«Wij zijn hier in het hart der wet. Zal de aartsbisschop te Utrecht
resideeren ?" zeide GROEN VAN PRINSTERER. Daags tevoren reeds had
VAN

RAPPARU daarop allerduidelijkst geantwoord: «Ik vat de voor

gestelde bepalingen in dien zin op, dat de benoemde bisschoppen zich
te Utrecht en 's Bosch niet mogen vestigen, dan na verkregene goed
keuring des Konings; ik wensch door de aanneming van deze bepa
ling aan de regeering het middel te geven, om te voorkomen, dat
immer of ooit de bisschoppen zich te Utrecht en te Haarlem vestigen" 2).
Dit middel lag in de tweede alinea, die daarom bijzonder de aan
dacht trok. Zeker waren hier de voornaamste vragen, of de wetgever
recht had, aan de wet een terugwerkende kracht te verleenen; en of,
bij het herstel der kerkelijke hierarchie, met betrekking tot de bis
schoppelijke zetels door de Roomschen eenig recht was verkregen.
Alle tegenstanders der wet erkenden dit recht en beriepen zich
op de Nota's gewisseld tusschen de regeering en den H. Stoel. Want
hierdoor was het concordaat vervallen en volledige vrijheid tot de
') Handelingen, III, bl. 55.
2) Handelingen, III, bl. 117—118.
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kerkelijke organisatie verkregen.

Van de andere zijde bracht men

daartegen in de wet van 18 Germinal an X.
THORBECKE noemde die handelwijze oneerlijl;. » Welke houding kan

het tegenover Rome hebben, vroeg hij, na al hetgeen geschied is,

11a

de overeenkomst, gesloten op grond der vrijheid, welke de Paus
krachtens onze staatsregeling heeft om het kerkgenootschap te rege
len, —

welke houding kan het hebben, om Rome tegen te werpen :

er bestaat eene wet, waarop het vorig gouvernement niet heeft ge
dacht. Die wet staat u in den weg. Wel wordt, wij erkennen het,
de geldigheid dier wet algemeen in twijfel getrokken, maar zij staat
u in den weg; en wij zullen dus de overeenkomst, tengevolge waar
van gij hebt georganiseerd, als niet geschied beschouwen. Ik vraag
of men met zulke redenen tegenover het hoofd der katholieke Kerk,
zonder eerlijkheid en goede trouw in het oog van Home te kwetsen,
kan optreden ?"
Ook op de andere vraag antwoordde THORBECKE met te zeggen :
»Het komt mij voor, dat dit voorschrift een terugwerkende kracht
bezit, die in strijd is met een eerste beginsel van wetgeving... Deze
wet is een strafwet en heeft terugwerkende kracht, dus een inbreuk
op den regel: nullum delictum sine lege" 1)
VAN HALL antwoordde: »Hier val ik

het vorig ministerie niet

aan, maar verschil van dat ministerie. Wanneer wij recht hebben,
dat de wet van Germinal bestaat; wanneer wij recht hebben, dat
het concordaat van 1827 kracht van wet heeft en niet kan worden
ingetrokken of afgeschaft dan bij een tractaat, goedgekeurd door de
wetgevende macht, — dan, mijne Heeren, kunnen, ja mogen wij
niet buiten de grondwet gaan, omdat onze voorgangers er buiten zijn
getreden"').
Op die blijkbaar valsche beweringen antwoordde THORBECKE ter
stond afdoende en zeide, dat men onderscheid diende te maken tusschen
een concordaat en een internationaal verdrag, en dat de Paus nooit
de invoering der articles organiques goedgekeurd, maar wel ten tijde
van NAPOLEON krachtig daartegen geprotesteerd had.
VAN HALL ging echter zijn weg; en met 40 tegen 28 stemmen

1)

Handelingen, III, bl. 105—107.
') Handelingen, III, bl. 109—110.
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werd het artikel aangenomen zonder amendement. Twee dagen daarna
den 25 Augustus, nam de Kamer de gansche wet aan met 41 tegen
27 stemmen.
°
Wel kon men zeggen, dat hiermede feitelijk het lot der wet was
beslist.

Want de hoop der katholieken op verwerping in de Eerste

Kamer was uiterst gering.

«Naar ik heden ben ingelicht, schreef

JJELGRADO 28 Augustus aan VAN VREE, zal de wet ook in de Eerste

vamer met een groote meerderheid worden aangenomen" '). Hetzelfde
gevoelen deelde ook de hoofdredacteur van De Tijd, J. A. SMITS 2)
Toch was zoowel de hoogere als de lagere geestelijkheid met de
ee en van oordeel, dat er opnieuw moest worden gepetitionneerd.
BELGRADO drong er ten sterkste op aan.

meen e

Men moest zich haasten,

ïij, omdat de stemming niet lang zou worden uitgesteld

omdat, zooals gezegd wordt, discussies overbodig, zelfs nadeelig voor
de wet zouden zijn 3).

Zelfs den 10. Augustus reeds had hij het

ver angen geuit, dat de bisschoppen een adres aan de Eerste Kamer
zouden richten, daarbij voegend, dat de Kamer er zeer door gevleid
R
zou zijn «).
Doch, zoo vroeg men zich af, waarom zooveel drukte gemaakt
voor een petitionnement, dat in het geheel geen of hoogstens een
zeer geringe kans van slagen had? Vooreerst, zoo werd geantwoord
moet er gepetitionneerd worden, om het verwijt te ontgaan, dat men'
met al het mogelijke tot wering dezer verfoeilijke wet heeft beproefd
Vervolgens, zoo meende men, zou een adresbeweging de uitvoering
der wet verzachten.

.Kunnen wij ,1e wet niet verhinderen, aldus

• A. SMITS aan VAN VRee, wij zullen althans de uitvoering daarvan

bemoeilijken

5).

Weldra was nu het petitionneeren weer in vollen gang. Het adres
der bisschoppen aan de Eerste Kamer liet Mgr. ZWIJSEN redigeeren
door den oud-minister J. B. VAN SON. Het was zeer algemeen gesteld
en kwam «niet in bijzonderheden" ").
')
»)
3)
y
*0

Arch.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.

bind.
bisd.
bisd.
bisd.
bisd.

Haarlem,
Haarlem,
Haarlem,
Haarlem.
Haarlem,

28 Augustus.
Hierarchie.
28 Augustus.
Hierarchie, 10 Augustus.
24 Augustus 1853.

") Arch. bisd. Haarlem. Zwijsen aan Van Vree, 30 Augustus.

4'. >5
In het bisdom Breda petitionneerde men Hink. »Met welk gevolg?
vraagt Mgr. VAN GENK; »het uitzicht is niet gunstig" ').
In het Bossche ook was men zeer ijverig.

VAN SON had de beweging

voorbereid; Mgr. ZWIJSEN werkte uit alle krachten mee: »Morgen
ga ik naar liet seminarie, schreel hij, om de geestelijken, ruim 1Ü0,
die daar

vergaderd

zijn, een petitie te laten teekenen" 2j. Begin

September waren de verzoekschriften der bisschoppen en der geeste
lijken van Brabant reeds verzonden 3j.
Te Amsterdam stelde de gevierde en geleerde advocaat LIPMAN
een adres op. j>Neem het geheel of gedeeltelijk over, zooals U goed
dunkt, schreef SMITS aan CRAMER, en zeg er goed van, ik twijfel er
niet aan, of het zal schoon zijn." Waarschijnlijk is het dit adres van
LIPMAN, dat door

Dr. CRAMEII met een circulaire in de noordelijke

provinciën werd verspreid en in een paar dagen tijds door omstreeks
150 gemeenten onderteekend 4).
Niet minder ijverig toonden zich de Limburgers, die eenparig hun
adres onderteekenden 5).
Intusschen zat Mgr. BELGRADO niet stil. Hij trachtte door conferentiën de hooger geplaatsten, en bijzonder VAN IIAI.I. te overtuigen
aangaande de noodlottige gevolgen der wet; waarin hij echter niet
slaagde, omdat deze vol hield, dat het eerste artikel, waar «het venijn"
moest schuilen, zeer onschadelijk was. Om niemand tot een harde
uitvoering der wet te prikkelen, kwam er Mgr. BELGRADO telkens op
terug, dat men de zaken onbarmhartig kon hekelen, maar de perso
nen sparen. Hij vraagt Dr. CRAMER, in De Tijil »te vermijden alle
soort van persoonlijkheid jegens wetgevers, ministers en staatslieden;
ook niet ervan te reppen, dat de openbare rust bedreigd is, gevaren,
revolutie, opstanden en standjes op til zijn. Beter is het, dat men
zich strict aan de zaak houdt en deze met constitutioneele argumenten
verdedigt. Het oogenblik is uiterst hachelijk en liet is zaak, een ge-

*) Arch. bisd. Haarlem, 30 Augustus.
2) Arch. bisd. 's Bosch. Papieren Van Son, 30 Aug. 18")3.
3) Papieren Cramer. Smits aan Cramer.
'') Zie dit adres in De Tijd 27 Aug.; zie ook De Tijd van 30 Augustus
en volg., waar vele adressen.
•') Zie De Tijd van 30 Augustus.
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deelte van het onweer, dat door de aanneming in de eerste Kamer
onvermijdelijk op ons zal neerkomen, af te weren" ').
Den 7. September begon de behandeling der wet in de eerste
Kamer. Maar de stof was uitgeput. Wat toch kon er anders in aan
merking komen dan :
De grondwettigheid eener regeling van het toezicht op de ver
schillende kerkgenootschappen;
De noodzakelijkheid van deze wet;
De wet van 18 Germinal an X en haar afschaffing;
De onderhavige wet zelve in verband met de grondwet en de
eischen van het algemeen belang?
Op deze »vier hoofdpunten" viel dan ook vooral de aandacht der
commissie van rapporteurs. Maar noch bij haar verslag noch bij de
beraadslaging der Eerste Kamer behoeven we stil te staan. Belang
rijk alleen was de eerste spreker de heer LIGHTENVELT, die inmid.
dels teruggekeerd thans rekenschap gaf van zijn zending en zijn
meening omtrent het .wetsontwerp. Voor het grootste gedeelte is dit
boven reeds behandeld. «Verkeerde indrukken" bij den Paus te voor
komen of weg te nemén, was niet het eenige doel der zending. Even
min echter als VAN HALL maakte hij het overige bekend. Het aan
dringen op verandering der bisschoppelijke titels moest voorloopig
geheim blijven. Ofschoon LIGHTENVELT hierin niet is geslaagd, kan
hij echter als man van eer verklaren, dat zijn «verrichtingen te Rome
niet zonder vrucht zijn geweest ter bereiking van het door allen
gewenscht doel, van toenadering en wegneming van spanning tusschen
beide regeeringen". Meer kon hij niet zeggen, maar men kon er uit
opmaken, dat hij zijn post niet heeft verlaten, oom een pleizierreisje
te doen".
Op een tweede beschuldiging, dat hij als eerlijk tegenstander der
wet demissie had moeten nemen, in plaats van zich te verwijderen
werd door LIGHTENVELT niet afdoende geantwoord. Rond kwam hij
ei \oor uit, dat hij zich in beginsel tegen de wet had verklaard en
ze tot het laatste toe had bestreden.
Het ministerie en de Koning wilden bepaaldelijk en met aandrang,
dat hij de buitengewone zending zou aanvaarden. De reis lachte hem,
') Papieren Cramer. Belgrado aan Cramer, 2 September 1853.
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vooral in dat seizoen geenszins toe. Maar hij had »aan den uitdrukkelijken wil des Konings," aan hem door Z. M. persoonlijk kenbaar gemaakt, gehoorzaamd. »Wie weet, wat er tusschen den Koning
en zijn minister is voorgevallen?"

Was het de schuld

van het

ministerie, was het zijn schuld, dat geen katholiek zich met het
interim heeft willen belasten? Ten slotte kwam LIGHTENVELT tot de
verklaring: »Ik zal in deze wet berusten, wanneer zij door deze Kamer
aangenomen wordt: ik zal haar niet verdedigen, eensdeels omdat ik
tegen die wet, hoezeer aanmerkelijk in mijn afwezigheid gewijzigd,
nog eenige bedenkingen heb; anderdeels, omdat deze wet, door de
regeering als eene politiewet beschouwd, meer eigenaardiglijk bij den
minister van Justitie te huis behoort, die haar dan ook bij deze Kamer
zal verdedigen. Wordt deze wet aangenomen, dan zal ik tot hare uit\ut ring in eenen milden, dat is in eenen verdrciayzamen zin mede
werken" ').
Een krachtiger verdediging zou voor LIGHTENVELT wel noodigzijn
geweest, »wien, zooals J. A. SMITS schreef, in Noord-Brabant de huid
wordt volgescholden" *). Men vond, zoo gaat SMITS door, dat hij
in zijn rede de «zending vrij goed gekleurd" heeft.

«Alleen is ééne

zaak daarin valsch of scheel, dat hij een wet niet bestrijdt maar zelfs
zal aannemen, die hij niet kan goed keuren. Dat heeft voor het publiek
geen houding, ofschoon het in geweten is te verdedigen" 3).
Reeds daags na de verdedigingsrede van LIGHTENVELT, den 8.
September, werd de wet met 22 tegen 10 stemmen in de Eerste Kamer
aangenomen, en ontving den 10. September de bekrachtiging des
Konings.
»De fameuse wet is er nu, schreef A. DE WILLE BOIS reeds te voren
aan VAN SON. Zij komt mij voor een dood paard aan den boom te
hebben gebonden, en slechts over te blijven met de hatelijke strekking
eener gelegenheidswet. De bisschoppen mogen toch tituleeren »van
Utrecht

en «van Haarlem" ; zij mogen daar ciuililer wonen ; zij mogen

er ook officieeren, wijl zij geen vreemdelingen zijn: wat mogen zij
dan eigenlijk niet doen ?" 4)
') Handelingen, III, bl. '224—227.
2)

Papieren Cramer. Smits aan Cramer, 4 September.
Pupieren Cramer. Smits aan Cramer, 8 September.
4) Arch. bisdom 's Bosch. Papieren van Son, 20 Augustus.
:t)
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Ziehier: Het was verboden, dat een bisschopstitel tegenover het
wereldlijk gezag of tegenover andere kerkgenootschappen »eenige
aanspraak, rang of voorrecht" zou geven; het was verboden, een
predikant van üssendrecht en een bisschop van 's Hertogenboscti als
eigenaar van zulk een plaats te beschouwen ').
De publieke opinie begon zich dan ook af te vragen: »Nu de bis
schoppen er toch zijn — en de Haarlemsche Courant bevestigt het —
waartoe heeft men dan al die drukte gemaakt ?"*) Zelfs GKOEN, die
bij de indiening der wet meende, dat ze «alle gezindheden te zeer
onder het bereik der hooge politie" bracht, gaf haar naderhand tot
opschrift: »Much to do about nothing". »Zelfs is nu en dan het ver
moeden hij mij opgekomen, zegt hij, of niet dat oorlogsrumoer, schijn
baar ten gevalle van ééne richting, een afleiding was, om middelerwijl
met de andere richting den vrede te kunnen treffen" 3).
Aan den inhoud der wet hechtte VAN HALL zelf geen groote
beteekenis, deste grootere aan den geheelen indruk der wet. Reeds
tijdens de discussies in de Eerste Kamer deed hij opmerken dat het
streven van het ministerie was de spanning te doen bedaren. »Dat
is gelukt zóó, zeide hij, dat een der geachte sprekers, de afgevaar
digde uit Zuid-Holland, de heer VAN RIJCKEVORSEL, die toch dit
wetsontwerp bestrijdt, ronduit verklaard heeft, dat de natie omtrent
dit wetsontwerp is gekomen tot een soort van onverschilligheid"4).
VAN MAI.L slaagde dus in zijn streven. »Door middel van de wet,

schreef hij later in zijn Herinneringen, is het ministerie er in geslaagd,
om den staatsrechtelijken toestand der kerkgenootschappen te vestigen,
maar het heeft de harten der menschen, den gaande gemaalden godsdienstigen haat en de passies van hen, die daarin het middel zien
om politieke bedoelingen Ie bevorderen, niet op eens doen veranderen."
Zeker echter had VAN HALL zijn hoofdzakelijk doel het apaisement,
genoegzaam bereikt.

«Driften op te wekken, zoo zeide hij later, is

gemakkelijk; dit kan ieder man op straat, die het oogenblikkelijk
gevoel van het volk weet te beheerschen. Maar driften te beteugelen,
vooral dan, wanneer zij zulk een gewichtig onderwerp als de godsdienst
')
*)
')
4J

Koorders, AprUberveginy, bi. 103.
De Gids, 1902, III, bl. 68.
De Gids, T. a. p. bl. 68.
De Gids, T. a. p. bl. 68.
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oetrelïen, dit is geen gemakkelijke taak. Die taak hebben wij evenwel
ondernomen, en dat was de politiek van apaisement, maar tevens van
eerbiediging van rechten" *).
De pessimistische

voorspelling van

HOORDERS

betrekkelijk het

tegenovergestelde van apaisrmenl is gelukkig niet uitgekomen: door
geen zondvloed is het vaderland weggespoeld 2).

Aangaande de «eer

biediging van rechten" echter waren de katholieken in September
'1853 nog volstrekt niet gerust.
"In niets> 200 meenden de leiders, moeten wij onze gedragslijn
veranderen, dan alleen, dat wij ophouden met dreigen, omdat eigenlijk
de tijd daar zou zijn, om de bedreigingen tot feiten te brengen".
En aan feiten had men zeker nooit gedacht. Om echter ook nu den
mogelijken overmoed der regeering te beteugelen, vatte men het plan
op, om telkens weer opnieuw de vrees uit te drukken:
Dat de verdrukkingswet aanleiding zou geven tot allerlei botsingen
tusschen de wereldlijke en geestelijke macht, tot inmenging van den
staat in kerkelijke zaken, niet alleen van katholieken, maar evenzeer
van protestanten en Israëlieten.
Dat de wet der onverdraagzaamheid, die in elk harer artikelen
onverdraagzaamheid voedt, aanleiding geven zou tot bevordering en
bestendiging

der onverdraagzaamheid, die Nederland

in kampen

verdeelt, nu van katholieken tegen protestanten, later van protestanten
tegenover protestanten enz.
Dat al die verdeeldheid, die systematisch gevoed is door partij
schappen, nu tot systeem gemaakt is door de wet, die alzoo is en
nog meer worden zal een ramp voor het land.
Dat nochtans de katholieken vertrouwen op de bekende recht
vaardige gezindheid van Zijne Majesteit, die, zooals zij hopen, door
de uitvoering der wet, welker sanctionneering Hij moeilijk kon ontgaan,
de nadeelige gevolgen zooveel mogelijk zal trachten te weren.
Dat de katholieken het huis van Oranje en de koninklijke dynastie
ongenegen zijn, zullen zij brandmerken als laster.

»De prinsen van

Oranje hebben hen altijd zoo veel mogelijk tegen de aanslagen van

') Aldus Van Hall in de Tweede Kamer 5 Nov. 1855. De Gids, 1902, III
hl. b9, noot.
'
'
'
2) Aprilbeweging, hl. 152.
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liet fanatisme beschut. Zoo ook, hopen zij, zal de Koning, aan wiens
rechtvaardige inborst ieder katholiek gaarne hulde brengt, op het
voetspoor zijner vaderen, zooveel in hem is, het goed recht der katho
lieken handhaven' '). Dit zou de taktiek zijn van den verderen strijd,
waarin het hoofdorgaan De Tijd zou voorgaan.
Een paar dagen na de aanneming der wet, wordt, naar aanleiding
van het koninklijk bezoek te Utrecht, het laatste tooneel der April
beweging afgespeeld. Omtrent die reis des Konings liepen de wonder
lijkste geruchten.

Eerst vermoedde men, dat ze een bedreiging voor

de Eerste Kamer behelsde.

»Als gij de wet niet aanneemt, zoo liet

men den Koning spreken, dan laat ik mij te Utrecht tot een coup
d état

aanzetten, om met

afschaffing der grondwet, autocraat te

worden'. »A!s Zijne Majesteit zich daartoe liet verleiden, zoo besloot
SMITS, dan zou het huis van Oranje gedaan hebben, niet door het

verzet der katholieken, die zich niet lichtelijk tot oproer zullen laten
vinden, maar door de verdeeldheid der protestantsche partijen" ').
Hoogst ernstig begon men in Holland de zaak in te zien.
Orangistische demonstratie, die
de optocht en
gemoederen.

het aanbieden

te Utrecht
van

een

De

werd op touw gezet,

album, verontrustten

de

Anderen daarentegen konden zich niet verbeelden, dat de mannen,
die, althans blijkens de advertentie, aan het hoofd der demonstratie
stonden, nu de zaken zouden willen drijven tot een coup d'état.
Zij hebben zich, zoo zeide men, door hun representanten bevredigd
verklaard

door de

wet.

Herhaaldelijk

heeft het

ministerie, ook

namens den Koning verklaard, dat zij met de wet orde en rust
en grondwettige instellingen zouden behouden. De coup d'état zou
dan geschieden tegen VAN HAM., gelijk vroeger tegen THORBECKE. De
Koning zou dus moeten worden gedreven door de hofpartij, of dooi'
de geheime genootschappen, die zich onverwacht van de macht zouden
willen meester maken. Men vond dit zeer onwaarschijnlijk, omdat er
mannen belmoren te zijn, die de beweging aanpakken, leiden en ten
eirtde brengen, en die lieden, zoo zeide men, ontbreken 3).

1)

Papieren Cramer. Smits aan Cramer, 8 Sept. 1853.
Pupieren Cramer. Smits aan Cramer, 7 Sept. 1853.
3) Papieren Cramer. Smits aan Cramer, 12 Sept. 1853.
2)

:>oi
Zulke redeneering stelde echter niet allen gerust.

Hetgeen men

uit Utrecht vernam, de onheilspellende geruchten uit Jielgië en daar
mee in verband gebrachte intrigues van den Franschen gezant in
Den Haag, baron D'ANDRÉ, wien door goed ingelichten een groot deel
der Aprilbeweging werd ten laste gelegd, de waarschijnlijkheid, dat
NAPOLEON van de kunstig opgewekte verwarring gebruik zou maken,

om België te veroveren en ook Holland niet te sparen, vervulden niet
weinigen met schrik en angst.
Den 11. September had Dr. ('RAMER een onderhoud met een aan
zienlijk katholiek uit Utrecht. De meeste vlaggen, die Woensdag uit
gestoken zullen worden, zoo verhaalde deze, zijn niet meer rood, wit
en hauw, maar oranje, blanje, J>leu. \ele zullen geheel oranje zijn,
van satijn met gouden opschriften. Men durft nauwelijks meer op straat
komen

zonder oranjelint aan den hoed of onder het knoopsgat.

Te Utrecht spreekt men er openlijk van, dat Vrijdag aanstaande de
coup d etat voltrokken, de grondwet omvergeworpen en de souvereine
vorst der vereenigde provinciën geproclameerd zal worden.
Bij dit alles kwamen nog zeer verontrustende tijdingen uit België.
J. r»E LAET, redacteur van het Belgische blad L'Emancipation, stelde
graaf DUCHASTEL daarvan op de hoogte en, op diens aandringen, den
Belgischen minister van buitenlandsche zaken.

DE LAET verhaalde,

dat hij inlichtingen uit Parijs had ontvangen en de zaken veel ongun
stiger stonden, dan men meende.

Te Parijs wonende Vlamingen en

Walen drongen op dat oogenblik België binnen, om er op last der
Fransche politie onlusten te verwekken. BROERS, schepen van Mechelen,
kwam bij DE LAET en wees als hoofd der oproerlingen aan zekeren
baron DE PERCEVAI ,. »(ïa terug naar Mechelen, antwoordde DE LAET
en vraag uw commissarissen, of ze dezer dagen in de stad niet gezien
hebben eenige Mechelaars, te Parijs in {iet Faubourg St. Antoine
gevestigd". Weldra ontving DE LAET een schrijven uit Mechelen, dat
men twaalf

zulke Mechelaars had gezien, die echter daags na den

oploop allen verdwenen waren.

Onder die twaalf was er een, die

sinds lang bekend stond als een agent der Fransche politie.
»Nu

moet

ge

weten,

aldus

DE

LAET , dat BONAPARTE met

ons sedert lang twist zoekt, en werkt

hij ten uwent, dan is het

slechts om

min of meer op Holland

hadden

ons te treffen,

kunnen bogen....

die anders
Ik

weet, dat D'ANDRÉ niet alleen op
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bevel heeft gehandeld, maar dat hij zelfs zijn bevelen niet

ten volle is nagekomen.

On le traite d'imbécile d. Paris... Men

tergt IJ, opdat gij naar de wapenen zoudt grijpen, en dan zal men
wel de Belgische vlag op eenige uwer Noord-Brabantsche en Limburgsche torens doen uitsteken.
beide

Alors la. farce est jouée, en wij zijn

niet voor immer, dat is wel onmogelijk, maar ten minste

voor lang, zeer lang onder 't juk; want niemand zal ons op 't vaste
land verdedigen, en Kngeland heeft het al te zeer op Java gemunt,
<>m Holland niet te laten verzwakken ..." Ten slotte voegt I>E LAET
erbij, dat hij geen woord a la légere heeft gezegd: «Sedert een paar
dagen ben ik bijna bestendig in beraadslaging met onze scherpziende
staatsmannen. Wat ik IJ gezegd heb, is hun eenparige overtuiging" ').
Op het hooren dezer berichten, sloeg den scherpzinnigen hoofdledacteur, J. A. SMITS de schrik om het hart. «Metterdaad, riep hij
uit, de toestand is ernstig. Wat DE LAET schrijft maakt het onwaar
schijnlijke waarschijnlijk.

De agitanten zijn blinde machines van de

Fransche diplomatie, die op België loert, en ook Holland niet sparen
zal. Wat een domheid! of wat een verblindheid!" 2)
Geen wonder, dat de redacteurs begonnen te vreezen voor De Tijd :
»Men zal er niet voor terugdeinzen, ons blad te supprimeeren, wanneer
wij in den weg staan. Ook daarin zal men den Franschen keizer navol
gen. SMITS «begrijpt er niets van"; wat te doen ? Het raadzaamst vindt
h'j nog op dit oogenblik de kat uit den boom te kijken; refereeren wat
er gebeurt. «Want, zegt hij, wordt De Tijd gesupprimeerd, dan zijn wij
ons orgaan kwijt, en wij zullen niet lichtelijk een ander vinden". Derhalve
wil SMITS in het blad over de heele zaak zwijgen, zoolang ze niet gebeurd
is. Als de coup d'état werkelijk komt, dan wil hij zich tot de rol van
toeschouwer bepalen, met mededeeling van de officieële stukken en
den alloop der «verdere fatuiteiten", die daarvan het gevolg of ver
volg zullen zijn. Volstrekt niets wil hij doen, wat Noord-Brabant en
Limburg in onrust zou kunnen brengen. «Want, aldus Dr. CRAMER,
een opwekkend woord van onzen kant, en ip Noord-Brabant, Limburg
') Papieren Cramer. De Laet aan Cramer, 10 September 1853.
') Papieren Cramer. Smits aan Cramer, 13 September. Smits aan van Son,
13 Sept. 18o3. Hij zegt hier: De Laet is kalm, overdrijft in den regel niet;
is een knap man, gelieerd met alle staatsmannen van België. Dit is het wat
mij bang maakt.
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cii Gelderland zijn de poppen aan liet dansen : straks plant men er
de Belgische vlag '. En dat wilden de beide redacteurs volstrekt niet.
SMITS ZOU trachten zorg te dragen voor Den Bosch en Maastricht.
»Noord-Rrabunt, zegt hij, zal zich wel stil houden. Maar Limburg
laat veel te vreezen over" ').
Den 44. September kwam de Koning te Utrecht. De blijken van
Oranjegezindheid waren overvloedig. In de Zadelstraat prijkte bij den
banketbakker WEGRRIF een raamhor met deze voorstelling: een bakker
houdt de schietschop, waarop een naakte man ligt, voor den oven.
Daaronder stond te lezen:
Die zijn Koning niet wil beminnen,
Schuitt men zóó den oven binnen.

Een nieuw volkslied, dat, expresselijk voor de gelegenheid gemaakt,
door jong en oud op straat werd gezongen, bevestigde het verhaal
van den deftigen Utrechtschen katholiek, dat men openlijk sprak over
een coup d'ctat:
Leef Willem III! leef in ons hart, zoo
Regeer ons met beleid!
Dan zal ona land, nu zeer verward,
Een zegen zijn bereid.
Ontneem de macht
Aan 't volk met kracht,
Opdat geen kuiperij
Uw vorstlijk Huis en Nederland
Brenge onder dwing'landij!

zong men,

Nog hoorde men in volgende coupletten deze regels:
Hoe muitzucht en geweld
Ook in ons land zijn toonen geev'!
Zijn macht zij ras hersteld,
Want in Gods kracht
Ligt 's Konings macht,
Het volk tracht op zijn daan/

En al verder:
Neem dan ook vrij de macht in hand,
Gij hoort het rolk toch na!

') Papieren Cramer. Smits aan Cramer; 13 en 14 Sept.; Cramer aan Smits
12 Sept. en Smits aan van SOD, IS Sept. 18")H.
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Ook de feesttooi der stad, ook de optocht der ongeveer 700 mannen,
die den Koning een prachtig album aanboden, toonde duidelijk, dat
men een «sterk gekleurde orangistische demonstratie" op touw had
gezet. Al mochten er ook velen geweest zijn, die van deze demonstratie
een aanval op de grondwet wilden maken, dit plan heeft zeker bij
de invloedrijken geen bijval gevonden. »Wat de historie van Utrecht
betreft, schreef SMITS later aan VA.V SON, ik weet nog niet wat ik
ei van denken moet, of er al dan niet gevaar geweest is. Algemeen
houdt men het er voor" 1).
De laatste acte der Aprilbeweging was afgespeeld. Nog lang bleef
de indruk van het gansche drama nawerken in het hart des Nederlandschen volks. Het vuur van den hartstocht bekoelde niet in eens.
Het schrikbeeld der bisschoppen beangstigde nog lang den eenvoudigen
protestant. Met moeite vergaten de katholieken de bitterheid en den
hoon, die over de kerk, haar hoofd en leden was uitgestort. Maar
de bisschoppen waren en bleven er. Zij vonden troost en opbeuring
in de inwendige regeling der bisdommen en in de beleidvolle zorg,
om het nadeel der gelegenheidswet zooveel mogelijk te voorkomen.
0 Arch, bisd, 'g Bos<h. Papieren Van Son, 29 October 1853.
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CONFERENTIE VAN MGR. ZWIJSEN EN MOR. VAN VREE MET MINISTER
LTQHTENVEI/T. OFFICIEELE ERKENNING DER BISSCHOPPEN. DE VOORLOOPIGE RESIDENTIëN. GUNSTIGE STEMMING DES KONINGS. MGR. ZWIJSBN
ONTVANGT HET PALLIUM. AFTREDEN VAN LLGHTENVELT. ML' TSAERS
MINISTER VAN EEREDIENST. LIBEIIALIZEEREXDE KAMERLEDEN. OPRICHTING
VAN HET SEMINARIE RL.TSEN'BURG. DE OVERIGE SEMINARIES.

Nog was de rust in het land niet volledig hersteld, of BELGRADO
en de bisschoppen sloegen de handen ineen, om de wet zoo onschade
lijk mogelijk te maken.

»Goed zou het te dien einde zijn, schreef

Mgr. BELGRADO, in overleg te treden met den heer MUTSAERS per
soonlijk of door tusschenkomst van den heer MEYLINK.

MUTSAERS

kent niet alleen de wetgevers, maar hij zegt ook, dat de wet zeer
gemakkelijk kan worden uitgevoerd, zonder veel schade te doen.
Volkomen strookt dit met de zienswijze van VAN HALL, die mij
eeft betoogd, dat de practijk de
t^
onschadelijkheid der wet zal bewijzen. Ik voor mij oordeel het nood
zakelijk allereerst de toepassing van het eerste artikel te bepalen.
Zooveel mogelijk moeten de mededeelingen aan de regeering beperkt
worden. Men is van oordeel, dat alleen kennis moet worden gegeven
van de verdeeling der bisdommen en dekenaten; dat men evenmin
nu als later iets behoort mede te deelen aangaande de seminaries.
Men bevestigt, dat de oprichting eener statie of parochie, waarvoor
de regeering een toelage weigert, geldig is alléén door de bemoeiing
des bisschops" ').
Zoo gerust was Mgr. ZWIJSEN volstrekt niet.

Hij vreesde ten

') Arch. bisd. Haarlem. Belgrado aan Van Vree, '28 Aug.
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zeerste, dat de katholieken »liet zware juk der noodlottige wet" altijd
meer zouden voelen
Het moet erkend, dat minister LIGHTENVELT alles deed, om deze
vreeze te matigen.

Reeds daags na de aanneming der wet in de

Eerste Kamer, bracht hij een bezoek aan BELGRADO, om de verkla
ringen en betuigingen der regeering, de wet zonder nadeel te willen
toepassen, te hernieuwen. LIGHTENVELT rekende stellig op de raad
gevingen en inlichtingen, die de bisschoppen, hetzij mondeling, hetzij
door officieuse brieven, hem vriendschappelijk zullen doen geworden.
Zoodoende zou zijn taak minder zwaar zijn en de gelegenheid, om
de katholieke zaak te bevorderen, veel ruimer 2).
Om terstond de daad bij het woord te voegen, schreef minister
LIGHTENVELT den 12. September den volgenden brief:

»De wet van toezicht op de kerkgenootschappen is nu eenmaal
daar. Ik heb beloofd die in eenen milden en verdraagzamen zin uit
te voeren. Met dat doel ben ik aan het ministerie gebleven. Die wet
is nog niet afgekondigd, maar dit zal spoedig gebeuren.
intusschen

Ik wil

naar de afkondiging niet wachten, om mij met Uw

HoogEerwaarde

in

aanraking

te stellen, omdat ik begrijp, dat

wij door een voorloopig en vertrouwelijk overleg veel moeilijkheden
kunnen voorkomen, en de afdoening van zaken bespoedigen. In af
wachting dus, dat ik de eer zal hebben, officieel met Uw HoogEer
waarde en andere Kerkvoogden in overleg te treden, heb ik gemeend
wel te doen door tot Uw HoogEerwaarde deze vertrouwelijke regelen
te richten en Uw HoogEerwaarde uit te noodigen, met mij voorloopig
een mondeling onderhoud te hebben, hetzij aan mijn Departement,
hetzij op mijn buitenverblijf Langenhorst, hetzij op eene plaats in de
nabijheid der residentie; tijd en plaats ter keuze van Uw HoogEer
waarde latende. Een spoedig antwoord zal mij aangenaam zijn" 3).
Op deze zoo welwillende en vriendelijke uitnoodiging besloot Mgr.
ZWIJSEN, naar Den Haag te gaan en den minister aan zijn departe

ment te bezoeken. »Het doeij is, schreef tiij aan VAN VREE, om met
den minister over eenige aangelegenheden vertrouwelijk te confereeren.

') Arrh. anrtsbisd. Utrecht, dagregister, 1853, fol. 80, v.
2) Arrh. hisd. Haarlem. Belgrado aan Van Vree, 9 Sept.
'•') Arch. anrtsbisd. Utrecht. Ingek. Brieven, 12 Sept. 1853.
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Fk geloof dat mijn taak niet moeilijk zal wezen, daar de zaken te
Rome schijnen geregeld te zijn" 1).

Hetzelfde schreef Mgr. ZWIJSEN

aan VAN SON en vertrok den 16. September incognito naar Den Haag.
Te midden der groote drukte, veroorzaakt door het koninklijk bezoek
te Utrecht, reed de aartsbisschop met de diligence door de stad 2).
Niettegenstaande zijn incognito werd hij door een conducteur, dien
hij vroeger tijdens de cholera edelmoedig ondersteund had, herkend.
Uit dankbaarheid gaf de man aan Monseigneur een gesloten coupé
en bracht hem aldus onopgemerkt door Utrecht, dat in die dagen
van enthousiasme voor de geestelijkheid niet zeer gunstig gestemd was 3).
In den avond van den 17. September kwam Mgr. ZWIJSEN te
's Gravenhage aan en had daags daarna in den voormiddag een
onderhoud met LIGHTENVELT. Wijl deze den wensch te kennen gaf, dat
ook Mgr. VAN VREE de conferentie zou bijwonen, schreef Mgr. ZWIJSEN
naar Warmond:

»Ik

verzoek u morgen voormiddag naar hier, om

met mij in den namiddag om 2'/, uren den minister te spreken"4).
Wat is er in deze conferentie van den 19. September verhandeld?
Vooreerst

werd de formule

van kennisgeving der bisschoppelijke

residenties opgesteld; overeengekomen, dat er aan de regeering mededeeling zou worden gedaan van de inrichting der bisdommen, van
dekenaten en parochiën en het personeel.
weldra

LIGHTENVELT betuigde

de officieele correspondentie te zullen beginnen,

»mdt de

bisschoppen uti lales"; onverwijld de zaken af te doen, die nu reeds
drie maanden in het departement berustten; dat hij alles zou beproeven
om de bisschoppen nu reeds in het genot te stellen van f. 2500
tractement, hetzelfde dus, wat de vicarii apostolici hadden genoten:
eindelijk dat hij de portefeuille had behouden, om de wet gematigd uit
te voeren en daarom de gegronde hoop koesterde, dat door zijn eigen
vreedzaam streven en het vertrouwen, waarmee hem de bisschoppen
zouden vereeren, het hatelijke van de wet zou worden weggenomen 5).

') Arrh. bisd. Haarlem, 16 Sept. 1853.
") Vroeger had men bij het gerucht, dat Mgr. Zwijsen in de stad was,
voor een aardbeving of iets dergelijks gevreesd. Berichten uit Nederlands OostIndïê voor de leden van den St.-Claierbond. 1904, II, bl. 5.
3) Nuijens, Geschiedenis van het Ned. volk na 181"), III, bl. 240, noot.
4) Arrh. Itisd. Haarlem. Hierarchie.
5) Kunt. Arrh. Belgrado aan Antonelli, 24 Sept. 1853.

508
Terstond na deze conferentie sloog L I G H T E N V E I , T de handen aan
het werk.

De bisschoppen waren nog niet officieel erkend.

Dat de

ambtenaren bij elke gelegenheid voorgaven, niets van bisschoppen te
weten, werpt een eigenaardig licht op hun stemming. Een teekenend
voorbeeld daarvan werd geleverd bij de benoeming van deken HARTMAN
tot commandeur van de Eikenkroon. Schoon hij bij de audientie als
anderszins had vermeden, wat te vermijden was, stond in pede der
benoeming:

Aan

den

Aartspriester

voelde terstond, dat men hierin den
de

oude

bestonden.

titels

handhaafde,

van

Utrecht".

HARTMAN

aartsbisschop ignoreerde en

alsof er volstrekt geen bisschoppen

»Ik acht dit noodig, zoo vervolgt zijn schrijven, TJDH.

hiervan te prevenieeren. Ik heb daarover ernstig nagedacht, geeste
lijken en leeken geraadpleegd, onze slotsom is geweest: het ongemerkt
te laten voorbijgaan en het zich

laten aanleunen, zonder notitie

er van te nemen ; en alzoo om meer kwaad te voorkomen en in de
hitte niet meer vuur aan te voeren, de zaak beschouwen als in een
overgangsperiode" ').
Gelukkig liet de oflicieele erkenning der bisschoppen niet lang
meer op zich wachten. Zij kwam echter niet onverwacht, maar werd
door voorboden aangekondigd.

Het eerst was een hatelijke resolutie

van 30 Mei des loopenden jaars opgeheven. In de lente hadden namelijk
de bisschoppen verzocht, om aanspraak te kunnen maken sopv.ijdom
van port op de ambtshalve door hen gevoerde briefwisseling". Daarop
was, niettegenstaande de bisschoppen hun benoeming aan de regeering
hadden bericht, den 30. Mei afwijzend geantwoord, met de bemerking,
»dat vermits geene Roomsch kathol ij ke geestelijken of kerkvoogden
in bovengemelde betrekking bij de administratie bekend zijn", ook geen
vrijstelling van port kon worden toegestaan 5). Deze resolutie werd den
23. Sept. herroepen en «portvrijdom" voor de bisschoppen verleend, met
de bijvoeging, dat de kerkvoog len, volgens de wet op de kerkgenoot
schappen, voor den titel ook hun geslachtsnaam moeten vermelden.
Als aartsbisschop correspondeerde Mgr. ZWIJSEN «niet geheel de ker
kelijke provincie franco".
Tegelijkertijd werd door Mgr. Z W I J S E N en minister fiiGHTENVELT

') Arch. aartsbisd. Utrecht. Ingek. brieven, 17 Sept. 1853.
') Handboekje Legislatie, 30 Mei 1853.
/
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een poging ged urn, om de vrijstelling vati briefport ook op de dekens
uit te strekken, hetgeen echter mislukte. De laatste trad daarover in
uitvoerige briefwisseling met den minister van linantiën, die weigerde,
omdat «bestaande verordeningen deswege geen vrijstelling hebben
verleend"

Dit aan Mgr. PAREDIS berichtend voegt Mgr. ZWIJSEN

daarbij, dat hij nu zal moeten trachten, »op de eene of andere wijze
ze schadeloos te stellen" 2).
Al stond ook de regeering de vrijstelling der dekens niet toe, met
die der bisschoppen was het eerste teeken der officieele erkenning
O

gegeven. Reeds den volgenden dag werd het door een dubbele con
cessie bevestigd.

Den 2i. September toch onderteekende de Koning

een besluit, dat aan de bisschoppen de gewone toelage der vicarii
apostolici verleende: f 2500 aan de titularissen, f 400 aan hun secre
taris en aan elk bisdom een tegemoetkoming van bureau en admi
nistratiekosten, bestaande in fö voor elke erkende parochie.
Daarbij ontving LIGHTENVELT de volmacht,7 cm met de kerkvoo»R

den in ofïicieele correspondentie te treden.

»De zaken loopen naar

mijnen wensch, schreef LIGHTENVELT aan Mgr. ZWIJSEN; ik heb alle
reden om tevreden te zijn over een lang gesprek, dat ik gisteren
met den Koning heb gehad en waarvan het besluit van heden het
gevolg is" •).
Het eerste ofïicieele schrijven van minister LIGHTENVELT aan de
bisschoppen was een antwoord op het bericht hunner benoeming
O'
dat de kerkvoogden reeds in April aan den minister hadden gezonden.'
8De

regeering draagt op eene officieele wijze kennis van de beschik

kingen der Pauselijke breve van 4 Maart 1853," zeide de minister *).
Zijn aartsbisschop met deze erkenning gelukwenschend, schreef deken
HARTMAN

uit Utrecht: »De Heer deken van Kuilenburg schrijft mij,

dat volgens KDH.'s bericht de bisschoppen zijn erkend. Godzijdank!
Dat zal aanvankelijk I DH. nog al wat werk verschaffen.
God verleene haar kracht en sterkte" 5)!

De goede

Nu de officieele erkenning der bisschoppen was verkregen, kwam
')
2)
3)
'*)
'J

Arch. aartsbisd. Vtrerht. Lightenvelt aan Zwijsen, 28 Nov. 185:}.
T. a. p. Dagregister, 1853, fol. 82.
Arch. aartsbisd. Utrecht. Ingek. Brieven, 24 Sept. 1853.
Handboekje Legis/nlie, 1853, 23 en 24 September.
Archief aartsbisd. Utrecht. Ingek. Brieven, 28 Sept. 1853.

r,io
de zaak der bisschoppelijke residentie aan de beurt. Men weet, dat
volgens art. 5 der wet van 10 September 1853, de «hoofden, die
kerkgenootschappen vertegenwoordigen of besturen" de goedkeuring
des Konings behoeven op de plaats der vestiging. Reeds in Juli had
men daaromtrent te Rome concessiën aan de regeering gedaan.
»VAN HALL, aldus Mgr. ZWIJSEN aan VAN SON, heeft aan MUTSAERS
gezegd: De Paus is voor ons heel lief geweest, en ROCHUSSEN heeft
aan denzelfden verzekerd, dat de Paus had toegestaan, dat de aarts
bisschop en de bisschop van Haarlem in hunne zetels niet zouden
gaan resideeren, zoo lang het gouvernement verklaart, dat daarin
gevaar voor de openbare rust was. Dus ad calendas graecas het
resideeren in de zetels verschoven" voegt Mgr. ZWIJSEN er mismoedig
aan toe ').
Wel wat donker zag Mgr ZWIJSEN het in. Later zou het blijken,
dat ad calendas graecas de weg niet zoo heel ver was.
Men herinnert zich, dat LIGHTENVELT met Mgr. ZWIJSEN en Mgr.
VAN VREE in de conferentie van 19 September was overeengekomen

aangaande de formule, waarmee de bisschoppen de plaats hunner
vestiging officieel aan de regeering zouden bekend maken. De for
mule luidde: «Ten einde de regelmatigheid van den openbaren dienst
voor zoo veel den zetel van ... betreft, te verzekeren, heb ik de eer
aan Uwe Excellentie ter kennis te brengen, dat ik mij gevestigd
heb te
Zooals men ziet, beoogde deze formule niets dan een eenvoudige
kennisgeving der standplaats, om de correspondentie te regelen. Met
geen enkel woord verplichtte men zich, op die standplaats te wonen,
of ook voor de toekomst dezelfde standplaats voor «de regelmatigheid
van den openbaren dienst' te houden, of zelfs later een nieuwe mededeeling aangaande een andere standplaats te doen 3)
Deze formule behoefde echter de goedkeuring van den minister
raad. Zou LIGHTENVELT er in slagen, deze te verwerven ? De minis
ters, die hij individueel daarover onderhield, keurden ze goed. «Dins
dag. schreef hij 24 Sept. aan ZWIJSEN, zal ik het aan den ministerraad
') Arch lrisd. 's Bosch. Papieren Van Son, 6 Sept. 1853.
a

? ^u-k,

oGpt. Io5o.
J)

a"rtshisd-

Utrer'lt-

Lightenvelt aan Zwijsen, Ingek. brieven, 30

1\«nt. arch. Belgrado aan Antonelli, 24 Sept. 1853.
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onderwerpen, met de voorloopige zekerheid van goeden uitslag" 0.
Werkelijk werd deze formule, waarvan veel af hing, goedgekeurd;
en terstond wilde LIGHTENVELT de bisschoppen tot de officieele ken
nisgeving doen overgaan, omdat het iizer moest gesmeed worden,
zoolang het heet was.
«De regeering is thans gunstig gestemd voor de katholieke zaak,
schreef hij aan ZWIJSEN. Ik acht het daarom raadzaam, die gunstige
stemming zonder tijdverzuim te benuttigen. Ik meen diensvolgens
UI1EW. te moeten aanraden, het daarheen te dirigeeren, dat aan mij
oiïicieel door al de bisschoppen worden toegezonden de verklaring
tusschen ons in de laatste conferentie vastgesteld...

Het daarop te

vallen besluit van goedkeuring zal niet in de Staatscourant worden
geplaatst" *).
Onverwijld zonden nu de bisschoppen den 1. October de officieele
kennisgeving aan den minister. De aartsbisschop vulde voor Utrecht,
en 's Hertogenbosch in Haaren; Mgr. VAN VREE voor Haarlem Sassenheim; .Mgr. VAN HOOYDONK voor Breda Hoeuen; Mgr. PAREDIS alleen
Koermond, omdat hij in zijn zetelstad was gevestigd. Vertrouwelijk
schreef Mgr. ZWIJSEN denzelfden dag aan LIGHTENVELT, dat zijn
woning te Haaren nog niet gereed was en hem daarom verzocht, de
brieven naar Tilburg te zenden 3).
Alles liep dus naar wensch en vooral zou er veel zijn gewonnen,
wanneer de Koning de officieele kennisgeving der residentie wilde
aanvaarden. Groot vertrouwen stelden echter de bisschoppen in den
takt en de welwillendheid van LIGHTENVELT, over wien zij ten hoogste
tevreden waren. Mgr. VAN VREE hield dat gevoelen niet in zijn hart
verborgen en richtte den 4. October een hartelijk dankschrijven aan
den minister.
»Nu ik, zoo schrijft VAN VREE , mijne van den beginne af opge
wekte hoop, dat dooi' de bemoeiingen van Uw Hoog Edelgestrenge
in zake der hier te lande omtrent de invoering van het bisschoppelijk
bestuur

gerezene

moeilijkheden een

betrekkelijk goede uitkomst

machtig zoude bevorderd worden, reeds ten volle bewaarheid zie,

') Arch. aaitshistl. Utrecht. Ingek. brieven, 24 September 1853,
') Arch, auttshisd Utrecht. Ingek. brieven. 80 Sept. 1853.
s)

T. a. j). Dagregister, foJ. 4!), 1 Oct. 1853.
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niet alleen door het onderhoud van Uw Hoog Edelgestrenge met den
Hoogwaardigen Heer aartsbisschop en met mij, maar ook door de
behandeling van de zaken zelve sedert gevolgd; zoo acht ik het
mij tot een aangenamen plicht, Uw Hoog Edelgestrenge daarvoor
mijn

dankbare vreugde te betuigen en tevens de verzekering te

geven, dat ik de verdere handelingen van Uw Hoog Edelgestrenge, als
minister voor de zaken

van

Roomsch-katholieke eeredienst, met

het grootste vertrouwen te gemoet zie.
ik

ook

deze,

dat

ik,

bij

Hij die verzekering voeg

het voorstaan

der mij toebetrouwde

heilige belangen, de omstandigheden waarin wij leven, nimmer uit
het oog zal verliezen. Wellicht is het niet zonder nut, aan Uw Hoog
Edelgestrenge bekend te maken, dat ik van nu af tot 13 October e.k.
in het dekenaat Haarlem het heilig Vormsel toedienen en kerkvisitatie
houden zal. Ik hoop vooraf, namelijk deze week bij den heer commis
saris des Konings in de provincie Noord-Holland en bij den heer
burgemeester van Haarlem mijn opwachting te gaan maken" f).
Door deze zoo hartelijke ontboezeming en het in hem gestelde
vertrouwen voelde LIGHTENVEI.T zich ten zeerste gevleid. »Ten aanzien
der zoogenaamde publieke opinie, zoo antwoordde hij, pas ik, alhoewel
niet trotsch van aard, eenigermate de spreuk toe van HORATIUS,
Odi profanum vult/us et arceo; maar ik hecht daarentegen veel aan
de achting van eenige weinigen, die ik acht. Na dit vooruitgestelde
zal het wel overbodig zijn in het breede uit te weiden over den
aangenamen indruk, die uw schrijven van den 4. October op mij
heeft gedaan: die regelen waren voor mij bemoedigend. Ontvang daar
voor mijnen hartelijken dank" 2).
Hadden de bisschoppen niet zoo groot vertrouwen gesteld in den
tact en de vriendschap van

LIGHTENVELT, dan zouden zij allicht

hebben vermoed, dat hun kennisgeving aangaande de residenties een
ongunstig onthaal had gevonden. Want een maand daarna was nog
geen antwoord ontvangen. Eindelijk den 3. November onderteekende
de Koning, na den Raad van State te hebben gehoord, het besluit,
waarbij (le residenties der bisschoppen: Haaren, Sassenheim, Hoeven
en Roermond »geschikt" werden verklaard 3).
') Arch. bisd. Haarlem, 4 Oct. 1858.
2) Arch. bisd. Haarlem, 4 Nov. 1853.
3) Handboekje, Legislatie, II, 3 Nov. 1853.
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Reeds den volgenden dag meldt minister LIGHTENVELT dit heuglijk
leit aan Mgr. ZWIJSEN en Mgr. VAN VREE in een nagenoeg gelijk
luidend schrijven. Na hen te hebben gerust gesteld met de bemerking:
«Het besluit is overeenkomstig met mijn voorstel en onze afspraak",
eindigt hij met deze merkwaardige woorden: «Hedenmorgen met den
Koning sprekende, heeft Zijne Majesteit zich op de meest wel willende wij ze
omtrent de Roomsch-Katholieke Kerkvoogden bij herhaling uitgelaten,

erbij voegende, dat Hij er prijs op stelde, dat de aartsbisschop en de bis
schoppen deze zijne (puistige stemming kenden. Ik heb hierop geant
woord, dat ik van die gunstige gezindheid des Konings wel overtuigd
was, maar dat het mij toch aangenaam was, de herhaalde betuiging
daarvan uit zijnen mond te vernemen"
Men begrijpt, dat de bisschoppen de goede stemming des Konings
met vreugde vernamen en de aankomst van het koninklijk besluit
met ongeduld verwachtten; te meer, daar LIGHTENVELT deed weten,
dat het hem was gelukt, »het besluit te ontdoen van al wat niet
volstrekt noodzakelijk was"2). Toen echter genoemd besluit van 3 No
vember te Tilburg aankwam, vond Mgr. ZWIJSF.N zich teleurgesteld. Hij
meende dat het geheel in strijd was met de kennisgeving door de bis
schoppen gedaan. «Immers, zoo zeide hij, in dat besluit wordt, krachtens
art. o van de wet op de kerkgenootschappen, de vestigingplaats, waar
door zetel verstaan wordt, gelijk minister DONKER CURTIUS in de Kamer
veiklaard heeft, goedgekeurd". Ook kwam het hem vreemd voor, dat
»de goede ontvangst van het besluit" werd gevraagd, hetgeen na
de toezending van andere besluiten niet word geëischt3).
Daarom was zijn eerste plan, om bij de kennisgeving van ontvangst
»een eerbiedig protest tegen het besluit van 3 November in te dienenen vroeg dienaangaande het gevoelen van Mgr. PAREDIS4). Nadat
Mgr. ZWIJSEN echter vernomen had, dat de bisschoppen van Haarlem
en Kreda reeds kennisgeving van ontvangst hadden gedaan, besloot hij
om reden van gelijkvormigheid hetzelfde te doen zonder meer en
') Arrh. anrtshisd. Utrecht. Ingek. brieven, 4 Nov. 1
2) T. a. p. 4 Nov. 1858.
Arclt. bisdom
11 Nov. 185:S.
4)

Breda. Correspondentie. Zwijsen aan Van Hooydonk

Arrh. Insd. Roermond. Correspondentie, 1853—1866, 9 Nov. 1853.

514

raadde dit ook aan Mgr. PAREDIS <)• »Wij kunnen later zien, zegt hij,
of wij hier nog op terug zullen komen.

Ik vrees, dat men in de

toekomst van onze stilzwijgendheid, alsof wij het stilzwijgend hadden
goedgekeurd, misbruik zal maken. Artikel 5, waarop het besluit van
3 November steunt, ondermijnt de rechten van de Kerk" 2).
Zonder twijfel kwam het beter uit, dan Mgr. ZWIJSEN verwachtte.
Wel zou er nog een tijd verloopen, voordat de zaak der residenties
geheel was vereffend, maar zelfs de officieele vestiging der bisschoppen
in de zetelstad zou worden toegestaan.

Mgr. VAN VREE dacht er

reeds in hetzelfde jaar 1853 aan, zijn kerkelijke residentie naar Haar
lem over te brengen, en alleen de burgerlijke, volgens het boven
gemeld besluit, te Sassenheim te laten. »Wat mijn eventueel verhuizen
naar Haarlem betreft, schrijft hij aan Mgr. ZWIJSEN, LIGHTENVEI.T
schijnt te gelooven, dat dit zachtkens voorbereid, mettertijd zal kunnen
plaats hebben. Ik ga dientegevolge last geven, om onder een ver
bloemden naam, rond te zien naar een goede woning. Op dezen
oogenblik is er, naar ik meen, een te verkrijgen tegen een zeer
billijken prijs" 3).

Weldra zou Mgr. VAN VREE werkelijk wonen te

Haarlem, ofschoon de overbrenging der burgerlijke residentie nog
eenigen tijd op zich liet wachten. Voor de volledigheid echter is het
nuttig, ook deze beslissing hier te vermelden.
In de lente van het jaar 1868 had Mgr. SCHAEPMAN, kort te voren
tot aartsbisschop verheven, dienaangaande een onderhoud met MrA. F. X. LUYBEN, die den 15. Januari tot minister van R. K. eeredienst was benoemd. Van zijn kant vroeg de minister, wat Monseig
neur meende te kunnen doen, indien door de regeering van hem »een
aanvraag tot goedkeuring gevorderd werd". Daarop werd door den
aartsbisschop geantwoord, dat de bisschoppen aan den staat onmogelijk
een recht konden toekennen tot goed- of afkeuring der bisschoppe
lijke residentie; maar dat er wellicht een distinctie kon worden ge
maakt tusschen burgerlijke en kerkelijke residentie; de kerkelijke toch
kon de bisschop vestigen waar hij verlangde, daarmee had het gouver
nement zich niet te bemoeien. Doch waar de regeering zijn brieven

1)

T. a. p. 11 Nov. 1858.
Arrh. bind. Breda. Correspondentie, 11 Nov. 1858.
:|) Arrh. aartsbisd. Utrecht. Ingek. brieven, 27 Dec. 1853.
2)
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wilde adresseeren of' zijn tractement uitbetalen, kon van haar af
hangen. Zelfs voor

«deze laatste soort van residentie" direct goed

keuring te vragen, zou, naar zijn oordeel, nog niet gaan. Toch zou
men wellicht een missive zóó kunnen stellen, dat de regeering tevreden
was en toch de bisschoppen geen directe goedkeuring vroegen.
Den 28. Maart vroeg Mgr. SCHAEPMAN raad aan Mgr. ZWIISEN en
voegde er het model eener missive aan toe, met de vraag, of dit zijn
goedkeuring wegdroeg. «Men geeft een wenseh te kennen, zeide hij,
en men stelt geen vraag, waarop een antwoord van ja of neen zou
passen". Mgr. ZWIJSEN vroeg het advies van J. B. VAN SON aangaande
het model, dat aldus luidde: »Ik zoude wenschen, dat de Koning de
gemeente Utrecht in plaats van Haaren, als vestigingsplaats geschikt
mocht verklaren".
Na de zaak te hebben overwogen, antwoordde VAN SON op Paaschdag 18<i8 aldus:
»Het is alleszins te voorzien, dat de eventueele beschikking zich
niet aan die bewoordingen zal binden; en eene goedkeuring in terminis
uitvaardigen zal.
petitionarissen.

Doch dit te verhoeden ligt buiten het bereik der

Genoeg immers, dat men hun in de toekomst niet

kunne tegenwerpen, eene onbepaalde goedkeuring te hebben aan
gevraagd.

De erkenning of

geschiktverklaring ouder het burgerlijk

opzicht, in voege voorschreven, verlangd, beperkt zich, zooals Mgr.
SCHAEPMAN zeer eigenaaardig meldt, tot de plaats, waar de olïicieele

missives zullen besteld en de jaarlijksche rijkstoelagen betaald worden.
Ik besef inmiddels volkomen, dat de ministers op hun standpunt,
ook met betrekking tot deze aangelegenheid, embarras ervaren en'
beveel Hunne Excellenties in Uwer Doorluchtige Hoogwaardigheden
welwillendheid" ').
Op dit antwoord zonden de bisschoppen achtereenvolgens boven
vermelde missive aan de regeering.

Deze erkende nu Utrecht als

geschikte vestigingsplaats den 9. Mei 1868»); 's Hertogenbosch den
19. October 1870 3,; Haarlem den 25. Januari 1871 '•), en Breda den

') Arch. bind. 's Bosch. Hierarchie.
'*) Handboekje, XXIV, hl. 397—3!)H.
3) T. a. p XXVI, bl. 611.
T. a. p. XXVII, bl. 352-354.
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8. April 187-2 i).

Niets duurzaams had bijgevolg de Aprilbeweging

onder dit opzicht bereikt.
Na deze uitweiding keeren we naar het jaar 1853 terug. Op den
zelfden dag, dat de missive met het besluit van den 3. November
aangaande de residenties naar de bisschoppen werd verzonden, op
den feestdag van den eersten bisschop van Utrecht, Sint Willibrordus,
kwam de heer FRANS LURASCO, die onlangs uit Rome was terug
gekeerd, bij Mgr. ZWI.JSEN te Tilburg aan, en overreikte hem op last
van Pius IX het Pallium.

Voor de Nederlandsche kerk-provincie

was dit een groote gebeurtenis waaraan de naam van LURASCO, die zich te
Rome voor het katholieke Nederland zoo verdienstelijk had gemaakt,
voor altijd zal verbonden blijven 2).
Terstond zond Mgr. ZWIJSEN deze blijde tijding aan Mgr. BELGRADO
met de vraag, wie der bisschoppen hem het pallium zou opleggen.
BELGRADO meende, dat aan Mgr. VAN HOOYDONK, als den oudste, de eer

toekwam, den aartsbisschop met het teeken der volle aartsbisschoppelijke
rechtsmacht te bekleeden »Ik heb heden, zoo schrijft daarop Mgr. ZWIJSEN
den 11. November aan Mgr. VAN HOOYDONK , een schrijven van Mgr. BEL
GRADO ontvangen, die goedkeurt, dat ik het pallium uit de handen van
UDH. zal ontvangen.

Ik zal dan de vrijheid nemen, van uw aanbod

gebruik te maken en mij naar uw residentie begeven, om onder de
pontificale mis plechtig met het pallium te worden bekleed.
het

aan

UDH. over den dag te bepalen....

Ik laat

Ik verzoek UDH.,

behalve de ceremoniën door het Pontificale voorgeschreven, geen
plechtigheden daarbij te doen plaats hebben, zoomede niemand buiten
het seminarie daarbij te inviteeren; de bisschoppen van Haarlem en
Roermond uitgezonderd, met welke wij bij die gelegenheid over een
en ander kunnen spreken. Wanneer ik mag weten, welken dag UDH.
voor de plechtigheid vaststelt, dan zal ik ze daarvan kennis geven" 3).
Mgr. VAN HOOYDONK bepaalde den '23. November. De feestelijkheid
had plaats in de kapel van het seminarie te Hoeven en werd bijge
woond door de bisschoppen van Haarlem en Roermond en door de

>) T. a. p. XXVIII, bl. 203.
Arrh. aartsbisd. Utrecht, Dagregister, 1853, fol. 78,
3) Arch. bind. Breda. Correspondentie, 11 Nov. 1853.

2)

SSJ.
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seminaristen der eerste en tweede afdeeling. Te negen ure kwam de
stoet der bisschoppen, voorafgegaan door de assistenten, binnen. Toen
de pontificale mis, opgedragen door den bisschop van Breda, tot ria
de Communie gevorderd was, legde men het pallium op het altaar.
Na de mis knielde Mgr. ZWIJSEN op de bovenste trede van het altaar
en zwoer den bisschoppelijken eed.
HOOYDONK, geassisteerd door

Daarop legde hem Mgr. VAN

Mgr. VAN VREE en Mgr. PAREDIS het

pallium op de schouders met de woorden:
»Ter eere van den almachtigen God, de H. MARIA altijd Maagd,
de HH. Apostelen PETRUS en PAULUS, van Onzen Heer Paus Pius IX,
van de H. Roomsehe Kerk en evenzeer van de Utrechtsche Kerk, die
aan IJ is toevertrouwd, geven wij U het pallium, dat gerust heeft
op het graf van den H. PETRUS en waarin de volheid is van de bis
schoppelijke waardigheid met de benoeming tot den aartsbisschoppelijken titel, opdat gij het gebruiken moogt in uwe Kerk op de dagen'
die in de privilegies door den H. Stoel zijn uitgedrukt. In den naam
des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Amen."
Onmiddellijk daarna stond Mgr. ZWIJSEN op en gaf, naar het aarts
bisschoppelijk kruis gekeerd, zijn zegen aan de vergadering.

Diep

aangedaan boog men het hoofd onder de handen des aartsbisschops,
die daar stond als het hoofd der herstelde Nederlandsche kerk en
bekleed met het teeken van de volheid der bisschoppelijke macht ')•
Jammer dat de feestelijkheid buiten de kerk verstoord werd dooi
de steeds toenemende ziekte van Mgr. VAN GENK, bisschop van Adras
i. p. i., die op het seminarie vertoefde. Ook de voorgenomen confe
rentie der bisschoppen had niet plaats en allen verlieten nog den
zelfden dag het seminarie.
Den 3. December zond Mgr. ZWIJSEN een dankschrijven voor het
ontvangen pallium naar Home, en gaf daarin tevens kennis aan de
Propaganda, dat hij gevormd had te Arnhem.

Wel waren er de

protestanten gebelgd en weigerden eenigen hun dienstboden vrij te
geven, om het H. vormsel te ontvangen; maar alles liep rustig af.
Veel vrijer bewoog zich Mgr. VAN VREE in Holland. Men zeide
zelfs, »zoo vrij als Mgr. van l'trecht in Noord-Brabant".

De protes

tanten namen geen notitie van zijn bezoek, tenzij om hem met de
') Zie het Pontificale Romanum. De Pallio. V'gl. De Tijd, 2!l Nov. 1853.
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katholieken eer te bewijzen. Overal waar Mgr. VAN VREE zieli ver
toonde, bij de tallooze instellingen van liefdadigheid te Amsterdam,
stonden soms honderden menschen aan de deur, en allen namen de
hoeden af, niet zelden zaten allen op den grond in afwachting van
den zegen. Tot slechts één opstootje gaf het bezoek van Mgr. VAN
VP.EE aanleiding te Amsterdam. Twee a drie honderd menschen ston
den voor de deur van een dominikanessen-school, waarin de bisschop
zich bevond. Er komt een protestant voorbij en vraagt: Wat is hier
te doen, het lijkt wel of dat er een koning is Wat, antwoordt een
katholieke arme drommel, een koning ? 't is heel wat beters dan een
koning, 't is onze bisschop. Op dat woord ontbrandde de twist. Men
gelooft, dat er zelfs vuistslagen gevallen zijn. Maar de politie, die
overal present was en veel zorg aan den dag legde, kwam inmiddels
tusschenbeide en de zaak had geen verder gevolg. Herhaaldelijk kwam
het voor, dat in de buurten, waar armenscholen zijn, de politie door
de talrijke menigte een weg moest banen voor den bisschop en zijn
rijtuig. Een oneerbiedig woord is er niet gehoord, al waren onder de
menigte ook veel nieuwsgierige protestanten. Zeer opmerkelijk was
dit verschijnsel na de agitatie, waarin die luidjes in April hadden
verkeerd ').
Wel kon SMITS derhalve aan VAN SON schrijven: «Onze zaken
loopen schoon! wat komen de protestanten er kaal af! Na zulk een
beweging zulk een resultaat! 't is om zich dood te schamen. Er komt
meer rust in het land. Maar de protestantsche harten bloeden fel" -).
«Vergis ik mij niet, schreef Dr. CRAMF.R reeds vroeger, dan zijn
wij tot een rustpunt genaderd, en dat rustpunt is ongetwijfeld vrij
gelukkig. De Aprilberoerders hebben zich met nagels en tanden verzet
tegen de invoering der hierarchie; tegen liet herstel der zetels
van Utrefcht en Haarlem; tegen de erkenning der bisschoppen door
de regeering; tegen hunne bezoldiging. Wat zal de toestand zijn op
het rustpunt, waartoe wij naderen? Dat de hierarchie hersteld is:,
dat de zetels van Utrecht en Haarlem blijven; dat de bisschoppen
door de regeering erkend en door haar bezoldigd worden" 3).

') Arch. bind.
Bosch. Papieren Van Son. Correspondentie, 7 Deo. tB.53*) T. a. p. Correspondentie, '29 October.
3) Papieren Cramer. Cramer aan Luraseo, '20 Sept. 1853.

510
Dat rustpunt was op het einde van 1853 gekomen. Voor een zóó
goeden keer der katholieke zaken had minister LIGHTENVELT den
laatsten tijd zeer veel gedaan.
trouwen des

In hooge mate genoot hij het ver

Konings, dat hij wist te gebruiken ten nutte der

katholieken. In hun naam zij hem daarvoor dank en hulde gebracht.
Zijn eerlijkheid werd beloond. Den 28. December D8">3 benoemde hem
WILLEM III tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij

het Fransche hof en denzelfden dag verscheen een koninklijk besluit,
dat Mr. J. A. MUTSAERS, raadsheer in den hoogen raad, in zijn plaats
aanstelde tot minister voor de zaken van R. K. eeredienst. Reeds
vroeger had MUTSAERS van 24 November 1848 tot 1 November 1849
hetzelfde departement bestuurd.

Ter karakteriseering des nieuwen

ministers kunnen wij verwijzen naar hetgeen boven van hem is gezegd ').
W^lke plaats MUTSAERS thans in de politiek innam, leert ons het
best zijn meening aangaande de houding van de meeste katholieke
leden der Tweede Kamer.
Een tijdlang reeds had men het, ook van katholieke zijde, betreurd,
dat bijna alle katholieke leden der Tweede Kamer hun zelfstandigheid
prijs gaven en te zeer aan den leiband liepen van THORBECKE en de
liberalen. Bij het behandelen der begrooting voor 1854 deden 9 leden,
onder anderen TIIORBECKE, VAN BOSSS en DOMMER VAN POLDERSVELDT, het

invoer

voorstel, om de belasting op het geslacht en op den

van slachtvee en versch vleesch af te schallen.

Krachtig

verklaarde zich VAN Nisi'EN tegen dit voorstel. Ook GROEN bestreed
het; tegen GROEN trad THORBECKE op. Bij de stemming van 21 Dec.
stonden alle katholieken, behalve VAN NISI-EN, met THORBECKE tegen
de regeering.
MJJTSAERS en met hem, zooals hij zeide, «ieder gematigde en voor

zichtige", betreurde deze onpolitieke houding. Men zag daarin van de
zijde der katholieke leden uit Noord-Brabant en Limburg de hoogste
onvoorzichtigheid, omdat niemand het er voor hield, dat de uitge
brachte stemmen aan overtuiging te danken waren. 1 ntegendeel schreef
men ze toe aan sslaafsche afhankelijkheid van THORBECKE, die zeker
voor de katholieke belangen niets meer doen kan", voegt MUTSAERS
er bij, of aan slaafsche vrees voor dwaze en dwalende kiezers. Daarom
') Zie boven bl. 85.

5-20
juist hield hij den indruk voor zoo ongunstig, »omdat men aan de
katholieke leden alle zelfstandigheid" begon te ontzeggen. »Er valt, zoo
zeide men, op de katholieken nooit te rekenen, omdat ze geen eigen
vrijen gang gaan en zich door allerlei middelen laten leiden, die het
oiïer vorderen van eigen oordeel, zelfstandige overtuiging en onaf
hankelijk gedrag in het parlement. Zij zijn, voegde men er bij, de
speelpop van een politieke partij, zelfs van een enkel man, of het
machine van kiezers". MUTSAERS durft niet ontkennen, »dat in die
waardeering veel waarheid ligt en dat het meer dan jammer is, dat
zoodoende de beste belangen worden op het spel gezet. »Hij noemt
het «opmerkelijk, dat onder de 24 voorstemmers 12 katholieken wor
den aangetroffen naast 12 ultraliberalisten en vooral dubbel opmer
kelijk in dit oogenblik".
»Men vergeet geheel, zoo besluit MUTSAERS , dat het liberalistisch
beginsel voor ons katholieken zijn tijd gehad heeft, en dat wij voort
aan niets goeds meer van hetzelve te wachten hebben. Het is alsof
de Voorzienigheid dat beginsel in ons land vallen deed juist op het
oogenblik, toen zijne taak voor de katholieke zaak vervuld was. Men
verlangt daarom geen abrupte breuk met zijn oude bondgenooten,
maar langzame losmaking der banden, en daartoe "bood het voorstel
der 9 leden de heerlijkste gelegenheid, juist omdat het, volgens hun
eigen ofschoon leugenachtig voorgeven, niet was een politiek maar een
louter finantieel voorstel, quasi ten bate van die klasse, die n.b. nooit,
zelfs in den goedkoopsten tijd, geen rund- of kalfsvleesch eet. Die
gunstige gelegenheid is thans ongelukkig voorbij, maar het wordt
daarom te meer tijd, vooral nu het gouvernement welgezind is, en
slechts op eenige ondersteuning en redelijken zin aan onze zijde wacht,
dat de katholieken op hunne waarachtige belangen, en op hetgeen
deze vorderen, worden opmerkzaam gemaakt" ').
Was deze politieke zienswijze van MUTSAERS juist? Zonder eenigen
twijfel. Daarvoor pleit niet alleen zijn scherpe blik maar nog meer
de zaak zelve. Het was dan ook een feit, dat Mgr. VAN VREE, Mgr.
BELGRADO en

VAN NISPEN* dezelfde meening koesterden.

En zooals

MUTSAERS richtten ook zij zich tot Mgr. ZWIJSEN, opdat aan zulke

wanverhouding een einde mocht komen.
') Arch. nartshisd. Utrecht. Ingek. brieven, Mutsaers aan Zwijsen, 24 De
cember 1853.

521
Zeer ongaarne ziet

Mgr. VAN VREK , dat de katholieke leden der

Tweede Kamer »onder de leiding, of juister gezegd, onder liet bevel
hebberschap van THORBECKE ' staan; evenmin echter wenscht hij hen
geplaatst te zien «onder de leiding of onder het bevel van het minis
terie"; zelfstandigheid wil hij. Alles was er hem aan gelegen, dat die
toestand veranderde; dat het «gouvernement in de katholieke ver
tegenwoordigers systematische opposanten'' zag, vond hij noodlottig.
Zijn verlangen is »dat zij integendeel door alle partijen geëerbiedigd
worden als gemoedelijke, naar rccht, wet en overtuiging stemmende
vertegenwoordigers, die zonder aanzien van partij, van ministerie of'
oppositie, recht door zee gaan". Indien »de katholieke kiezers, door
aanhangers van THORBECKE te zijn tjuand mcme, dienzelfden slaafschen
geest op hunne afgevaardigden overplanten ', dan vindt Mgr. VAN
VREE het noodig, «dat door gepaste middelen de kiezers beter inge

licht worden en dat hun de moed worde geïnspireerd om van hunne
vertegenwoordigers zelfstandigheid te vorderen tegenover iedere partij".
MUTSAERS, VAN NISPEN

door hem

en MEYLINK vond Mgr. VAN VREE in de

voorgestelde zienswijze «eenstemmig", en wist ook van

dezen, dat onderscheidene katholieke leden der Tweede Kamer wel
gevoelden, dat «hunne tegenwoordige, van de liberale partij, afhankelijke
positie niet diegene was, welke zij behoorden te hebben".
Voorzichtig dringt hij ten slotte bij Mgr. ZWIJ.SEN op maatregelen
tegen deze politiek aan en zegt:
omstandigheid

«Ik weet niet, Monseigneur, of de

UD11. toelaten, om in dien zin eenig initiatief te

te nemen — natuurlijk niet door mandementen, of andere ol'ficieële
of openbare stappen — maar op stille, niet in het oog loopende
wijze" 1). Twee dagen daarna komt Mgr. VAN VREE opnieuw hierop terug.
Ook Mgr. BELGRADO vindt liet redelijk, dat een beleidvolle invloed
der geestelijkheid en vooral der bisschoppen de katholieke kiezers
gunstig tracht te stemmen voor een scheiding der katholieke fractie
van de liberale.

Dit voordeel zoo hieruit voortvloeien, zegt hij, dat

de regeering geen gelegenheid zal voorbij laten gaan, om de katho
lieken tot zich te trekken en zich los te maken van de dwaze en
gevaarlijke verbinding met de ultra-protestanten 2).
') Arch. Aartsbisil. Utrecht. Ingek. brieven, 1853, 22 Dee.
2) Arch. Aartsbisd. Utrecht. Ingek. brieven, 29 Dec. 1853.
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VAN NISPEN, ZOO schreef

MUTSAEKS, is

«uiterst verstuurd door

de lamme houding zijner katholieke medeleden".

Op Kerstdag 185!i

stortte de afgevaardigde van Zevenaar zijn bedrukt gemoed uit bij
Mgr. ZWI.JSEN.

Men had de katholieke zaak geen dienst bewezen,

zeide hij, en men zou de achting verliezen Zoo gaarne zou VAN NISPEN
zelfstandigheid zien, »die, wanneer men de zaak goed vindt, ze voor
staat, doch wanneer dit niet geval is, vastheid en kracht geeft, om
niet ten gevalle van anderen, zich aan dezen aan te sluiten, zich
door dezen op het sleeptouw te doen nemen" ')
Wat genoemde vijf gezaghebbende mannen in de katholieke Kamer
leden betreurden zou vooreerst nog niet geheel worden weggenomenIn den schoolstrijd van 1857 werd het zelfs de oorzaak, dat sommige
afgevaardigden volstrekt niet meer de meening hunner kiezers ver
tegenwoordigden. De ware strekking der liberale beginselen was voor
velen nog een gesloten boek. Een volledigen omkeer bracht het man
dement der bisschoppen van 1808, de kiesvereeniging Noord-Brabant,
door VAN SON opgericht in 1869, de beweging ten guns+e van de
wereldlijke macht des Pausen en ten slotte de afschaffing van het
Nederlandsche gezantschap bij den Paus.
Wat Mgr. ZWIJSEN, aan wien alle bovenvermelde klachten werden
gericht, over de houding der politiek-liberale katholieke Kamerleden
dacht, kan men gemakkelijk gissen; of hij echter de voorgestelde
maatregelen heeft genomen, is niet bekend.

Altijd wachtte Mgr.

ZWIJSEN zijn tijd af.

Daarenboven, bij al het werk, dat de nieuwe organisatie der bis
dommen meebracht, kwam voor hem nog de zorg voor een eigen
groot seminarie. Schier onoverkomelijk waren de moeilijkheden. Een
ZWIJSEN alleen, die door opdoemende hindernissen werd geprikkeld,

was krachtig genoeg, om niet terug te deinzen.
Zooals boven is verhaald, was er reeds in 1849 sprake van den
hachelijken staat, waarin Warmond zou geraken bij de verdeeling der
missie in twee apostolische vicariaten. Door Mgr. BELGRADO om zijn
gevoelen gevraagd aarzelde aartspriester VAN DER HAAGEN niet te be
weren, dat Hageveld en Warmond hun ondergang te gemoet zouden
gaan,

indien,

bij

de

oprichting

van een groot seminarie voor

') Arch. aartsbisd. Utrecht. Ingek. brieven, '25 Dec. 1853.
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Utrecht, een groot getal der theologanten Warmond ging verlaten.
Opnieuw kwam Mgr

BELGRADO hierop terug in 1851. In April

van dat jaar, toen er reeds aan de bisschoppelijke organisatie werd
gearbeid, vroeg de internuntius een nauwkeurigen finantieelen staat
van Warmond en Hageveld. Hij hoopte, dat men de gevaarlijke subsidieën niet behoefde in te roepen ; dan toch zou de zaak der orga
nisatie met kracht worden doorgezet.
In Warmond vertoefden destijds meer dan 100 theologanten met
zes professoren ; de beide kleine seminarieën Hageveld en Culemborg
herbergden samen 250 studenten, die door 30 leeraren werden onder
wezen. Voor beide Hollandsche seminarieën vreesde men, indien om
streeks de helft der Warmondsche theologanten in een nieuw groot
seminarie zouden overhuizen.
Dit was eene der gewichtigste redenen, waarom Mgr. ZWIJSEN en
Mgr. BELGRADO er op werkten, om de gansche missie, onder één bis
schop en den aartsbisschoppelijken zetel naar 's Hertogenbosch te
brengen. Toen Rome anders besliste en de H. Vader volstrekt een
aartsbisdom van Utrecht verlangde, wijzigde BELGRADO zijn plannen
en trachtte Warmond en Hageveld voorloopig althans in denzelfden
bloei te houden. De theologanten van Utrecht en Haarlem, zoo meende
hij, zouden nog vele jaren te Warmond vereenigd blijven. Dan immers
kon men allengs professoren vormen en fondsen bereiden voor een
groot seminarie in het aartsbisdom Utrecht. d)
Mgr. ZWIJSEN scheen daaraan echter volstrekt niet te denken.
Wel schreef hij den 1. Februari lb53 aan VAN VRKE: «Wanneer
Utrecht mij te beurt zal vallen, dan kan UEw. op mijne diensten
rekenen"; maar dit beteekende niet, dat hij de theologische studiën
voor Utrecht te Warmond wilde laten; want terstond liet hij er op
volgen: »De toestand van uw seminarie zul pitoyable wezen"2;.
Dit laatste kon echter Mgr. ZWIJSEN niet weerhouden reeds ter
stond nadat de eerste woelingen der Aprilbeweging tot rust waren
gekomen, naar bouwterrein uit te zien voor een nieuw seminarie.
Vooreerst dreef hem het verlangen der geestelijkheid van het aarts-

i) Arch. bisd. Haarlem. Belgrado aan Van Vree, 1 Febr. 185:1.
*) Arch. hisd. Haarlem. Hierarchie.
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diocees naar een Nieuiu 's Heermbery '), vervolgens de noodzakelijkheid
van een seminarie voor den bloei van het aartsbisdom: oTnderdaad,
zoo schreef Mgr. ZWIJSEN aan HARTMAN, zonder een eigen seminarie
te bezitten, kunnen wij in het aartsbisdom niets belangrijks uitvoeren'' *).
Toch troostten zich Mgr. BELGRADO en Mgr. VAN VREE met de
gedachte, dat er, alvorens het terrein gekocht en het seminarie gereed
was, nog wel eenige jaren zouden verloopen. Overigens was Mgr. van
Haarlem voor alles op de eensgezindheid en den vrede bedacht. Laat
staan van dien, ter wille van den linantieelen toestand van Warmond
te storen, nam hij zich voor, om voor den bouw van het aartsbis
schoppelijk seminarie een collecte in het bisdom van Haarlem te

') Arch. bisdom Haarlem. Zwijsen aan Van Vree 19 Juli 1853. Wanneer
men let op de wijze, waarop 's Heerenberg bij Warmond gevoegd was, is
dit verlangen der geestelijkheid zeer begrijpelijk. Immers Steenhoff, de latere
pastoor van Soest, verhaalt, dat hij in Augustus 1842 met aartspriester Ver
meulen de jaarlijksche vergadering der aartspriesters te 's Heerenberg bijwoonde,
waar dien dag de belangen der seminaries zouden worden besproken. Daags
tevoren was hun bekend gemaakt, dat Vermeulen namens zijn mede-aarts
priesters, die echter verklaarden, hem daartoe geen last te hebben gegeven,
met het staatsbestuur onderhandeld had »over de opheffing van het theologisch
seminarie te 's Heerenberg. Het zou naar Kuilenburg, waar de PP. Jezuieten
destijds reeds een voor de hoDgere studiën voorbereidend seminarie hadden,
worden verplaatst... Men verbeelde zich dus hunne bevreemding. Deze
bijeenkomst op het geliefde 's Heerenberg was de laatste". Allen waren er
leerling geweest en hadden later er alle zorg aan besteed, en het gebracht
op eene hoogte, »die het wat studie betreft, zegt Steenhoff, plaatste naast
het best ingerichte seminarie der katholieke wereld".
»Er heerschte een sombere stilzwijgendheid op de vergadering". Naar hun
districten weergekeerd, begonnen zij in te zien, dat men door de bemoeiingen
van Vermeulen niet genoodzaakt was, »om de leiding der theologische studiën
en der aankomende priesterschap geheel in de handen der PP. Jezuieten te
Kuilenburg te brengen". Er werd met Warmond onderhandeld. En weldra
was men hit eens, dat de gebouwen van dat seminarie zooveel zouden worden
vergroot, dat zij alle theologanten der missie zouden kunnen bevatten. Van
Vree werd de eerste president van het vergroote seminarie. De aanwezige
professoren J. Brinkman, G. Oortmans, A. Pluim, Th. Borret en de onlangs
benoemde W. Steenhoff behielden hun betrekking. Van 's Heerenberg werd
alleen prof. J. Wensing derwaarts overgeplaatst. Zie Aanteekeningen-boek van
Mgr. W. Steenhoff uit het parochiaal archief van Soest; door tusschenkomst
van Dr. G. Brom.
') Arch. aartshisrl. Utrecht. 30 Juli 1853.
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houden, en deze door zijn invloed zoo vruchtbaar mogelijk te makeni).
lntusschen zag Mgr. ZWIJSEN voortdurend naar bouwterrein uit.
Den 30. Juli 1853 ontving hij een schrijven van F. BROUWER, deken van
Arnhem, die hem berichtte, dat het landgoed Korlenburg, onder
Wageningen en Renkutn, in massa of in perceelen geveild werd. De
gansche bezitting of ook een gedeelte daarvan zou geschikt zijn voor
het seminarie, dat zoo zeer werd verlangd. Het eerste perceel Kor
tenburg met ongeveer 169 bunders land en bosch was op f 82,01)0,
het tweede, De Wageningsche berg, groot 30 bunders op f 14,611 en
het derde perceel, het landgoed Surenlc, groot 31 bunders, op f 15,000
ingezet. De toeslag der verschillende perceelen zou geschieden na tien
dagen, op den 9. Augustus 2).
«Aan het grootste perceel, zoo schreef Mgr. ZWIJSEN daarop aan
HARTMAN, valt voor ons niet te denken. Edoch zou het tweede of
derde perceel niet in aanmerking kunnen komen, om het te bezich
tigen en in overweging te nemen, om hetzelve voor het aartsbisdom
tot het bedoelde einde aan te koopen? Naar mijn oordeel is de lig
ging niet slecht gekozen. Voor de kosten van den aankoop zou ik
f 4000 kunnen bijdragen; het overige zou men uit de fondsen der
amplissimaten kunnen nemen. Het zou mij aangenaam zijn, indien
UE. zich die zaak wilde aantrekken en daarover raadplegen met de
dekens van Arnhem en Doesburg. UE. zal begrijpen dat er geen tijd
mag verloren worden, en ingeval men mocht besluiten tot aankoop
van een dier perceelen, dan zou hetzelve op een vereeniging van
geestelijken (associatie) moeten gevestigd worden" 3).
Wel beloofde HARTMAN, den 3. Augustus met genoemde dekens
een vergadering te beleggen en het pand te doen opnemen, maar uit
het gansche schrijven blijkt, dat hij de stichting van een groot semi
narie voorloopig volstrekt niet wenscht. Bemoedigd door het in hem
gestelde vertrouwen neemt hij de vrijheid, onomwonden zijn meening
te uiten. Waarom nu reeds terrein gekocht, vraagt hij, daar men
vooreerst toch niet aan de uitvoering »van een zoo belangrijk en veel
omvattend werk" kan beginnen ? Wellicht komt er later een nog

l)

Fapieren Cramer. Cramer aan Lurasco. Herfst 1
'l) Arch. aartsbisu. Utrecht. Dagreg. 1853, fol. 27.
3) T. a. p. Dagregister fol. 27.
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beter gelegenheid dan deze. Wel kan hij het algemeen verlangen n3ar
een eigen afzonderlijk seminarie niet ontkennen, maar meent tevens,
dat het »niet geheel van voorbarigheid kan worden vrijgesproken".
»Voordat de kerkelijke organisatie was gedecreteerd warsn alle
zaakkundigen van oordeel, dat het groot seminarie algemeen en éèa
moest blijven voor de bisdommen", waarin de toenmalige missie mocht
worden verdeeld; «te beginnen met Mgr. FERRIERI , Z.E. BELGRADO
met den tegen woord igen bisschop van Haarlem en alle aartspriesters,
in weerwil dat het voor sommige districten nogal verwijderd ligt".
HARTMAN meent, «dat de redenen, waarop dit gevoelen steunt, op
merking en overweging verdienen. Een nieuw 's Heerenberg mag bij
den eersten oogopslag gewild zijn", hij schroomt echter niet, »met
het oog op clericale vorming en de behoefte van onzen tijd, er bij
te voegen, dat het dan ook een tweede Warmond dient te wezen,
althans zal het een aartsbisdom waardig zijn".
Hij wijst er op, dat Warmond, nog geen tien jaren geleden, «met
inbegrip van de storting uit de kas van Utrecht, en Friesland degeloovigen van het tegenwoordig aartsbisdom bij f. 40 a 50000 gekost"
heeft en nu nog «voor gemeenzame rekening met een schuld van
omstreeks f. 40000 bezwaard" is. Warmond kan zich «met betrekking
tot de inwendige administratie" niet bedruipen, «tenzij het een honderd
tal studenten bevat . Men kan zeggen: «Wij hebben zoo'n groot gebouw
niet noudig". Maar moet het dan niet «doelmatig en waardig" zijn?
«En dit kan niet dan met groote kosten worden verkregen". Erkent
het bisdom Haarlem, «dat het op zich zelve geen seminarie, het
gebouw daargelaten, kan onderhouden zonder merkelijke bijdragen
van buiten ... zoo zal het aartsbisdom wel in hetzelfde geval verkeeren, als liet zich van Warmond afscheidt".
HARTMAN wil geenszins aan de goede gezindheid der brave geloo-

vigen te kort doen, maar de bestaande en andere te verwachten bij
dragen voor een en ander, gepaard met zijn ondervinding, doen hem
huiveren.
Men ziet het, opwerpingen worden aan Mgr. ZWIJSEN volstrekt
niet gespaard. En toch heeft HARTMAN eerst de helft zijner bezwaren
geuit, en nog niets van het onderwijs gezegd. Dat «dient op de hoogte
te blijven en daarvoor heeft men professoren noodig, die niet zoo
gemakkelijk worden gevonden en behouden". Met moeite vond men
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zelfs voor Warmond alleen professoren. Het getal, dat «daarvoor den
noodigen aanleg heelt — geestvermogens, studieijver en zucht om te
doceeren in een seminarie" — is »zeer gering". Vooral in ons land,
«waar geen universiteit bestaat, en waar bekwame, ja geleerde
geestelijken, die niet door ambtsbezigheden belet, openlijk den
naam van wetenschappen en geleerdheid konden handhaven, ont
breken", is er bijzonder veel aan een voortreffelijk corpus docens
gelegen. «Katholiek en dom, zoo zet HARTMAN zijn pleitrede voort,
waren vroeger in ons land synoniem! Wanneer en waardoor is zulks
opgehouden? Ik vrees niet weersproken te worden als ik zeg, hoofd
zakelijk door hetgeen van het seminarie is uitgegaan. Een en ander
pleit zeer voor een meer dan gewoon corpus docens op onze seminariën en mij komt voor, dat er tijd noo lig is dit voor te bereiden".
Wel zegt HARTMAN, dat het aartsbisdom met een afzonderlijk semi
narie te eigenaardig is, »om daarop met den tijd niet bedacht te
zijn," maar voorshands komt het hem «voorzichtig en wenschelijk
voor, dat men den tijd inwacht, gebruik maakt en partij trekt van
het bestaande, met geduld en vastberadenheid het groote werk van
een nieuwe stichting voorbereidt." Ten slotte vraagt hij verschooning
voor zijne vrijheid; want hij voelde zich daartoe verplicht ').
Den 3. Augustus was HARTMAN te Arnhem bij deken BROUWER.
Met dezen en den deken van Doesburg was hij van oordeel, dat
Kortenburg noch een perceel daarvan in aanmerking kon komen,
omdat het te ver van het spoor en in een geheel protestantsche
omgeving lag.
Daarentegen kwam aan de vereenigde dekens Zevenaar als een
zeer geschikte plaats voor. «De spoorweglinie zoo oordeelden zij, van
Utrecht naar Pruisen langs Zevenaar loopende met een hoofdstation
juist bij de aangeduide plaats, en een nieuw ontworpen spoorwegnet
van dezen weg te Westervoort uitgaande door Overijsel naar Hannover verbinden alle provinciën met deze plaats. De landstreek is
daarenboven katholiek, de publieke oefening van den godsdienst door
de wet veroorloofd, terwijl de vruchtbaarheid van den grond en het
betrekkelijk goedkooper leven alle voordeelen aanbieden, die men
wenschen kan." Daarbij kwam nog, dat VAN NISI-KN niet ongenegen
') Arch. nurtabhd. Utrecht. Copieboek, 1848—18.">6. 1 Aug. 1853.
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scheen, den grond te schenken. Allervreemdst klinkt het echter, wan
neer deken BROUWER vervolgt: »Uit kan intusschen geen ernstig be
zwaar opleveren, al moesten wij ook tien bunders koopen. want de
geldkwestie schijnt ook de Heeren niet onoverkomelijk".
HARTMAN

Zou deken

in drie dagen tijds van zijn vroegere zienswijze zijn terug

gekomen ?
Wat daarvan zij, deken BROUWER zegt, dat er een collecte ge
houden en het tekort door een leening moet aangevuld worden. Uit
de Geldersche en Utrechtsche fondsen alleen zou men de rente van
1 80.000 kunnen bestrijden, en mocht het seminarie zich zelf niet
kunnen bedruipen, dan waren nog altijd de subsidieën tot onder
steuning aanwezig i).
Dit klonk
van HARTMAN,

voor Mgr. ZWIJSEN bemoedigender dan het schrijven
fntusschen wordt er later van Zevenaar niet meer

gerept. Heeft wellicht de vergadering aller dekens, die Mgr. ZWIISEN
van plan was te Kuilenburg te houden, de aandacht meer op 's-Heerenberg gevestigd .'
Zeker werd niet lang daarna een aanbod van het huis Ber/j ge
daan. VAN NISPEN, die in deze zaak tusschenpersoon was, voegde er
bij: »Het is mogelijk, dat UDH. althans voorloopig die gebouwen
zoude

willen

huren.

In

allen

gevalle

reken

ik

mij verplicht,

deze opening overeenkomstig den wensch van dengene, welke mij
dezelve heeft gedaan, naar het behoort ter kennis te brengen" 2).
Niet lang daarna gaf Mgr. ZWIJSEN van dit aanbod bericht aan
Mgr. BELGRADO en drukte de hoop uit, dat men het kasteel voor een
zeer geringen prijs of gratis ten gebruike zou afstaan.
Wat het geldelijke betrof, had Mgr. BELGRADO niet het geringste
bezwaar. Wel echter baarde het hem een groote teleurstelling, dat
reeds terstond tot de inrichting van een groot seminarie zou worden
overgegaan. Stellig had hij verwacht, dat er een nieuw zou worden
gebouwd en zoodoende

Warmond

nog twee of drie jaren

hebben, om personeel te vormen en de afscheiding
reiden.

zou

voor te be

»Het personeel ontbreekt, zoo gaat hij voort.

Met op dit

oogenblik eenige goede professoren naar 'sHeerenberg te sturen zou
') Arch. aartsbisd. Utrecht. Ingek. brieven 4 Aug. 1853.
5) Arch. aartsbisd. Utrecht. Ingekomen Brieven, 5 Nov. 1853.
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men Warmond berooven en in een droevigen toestand brengen,
terwijl men daarentegen na twee of drie jaren professoren kon hebben
gevormd, om ben, die naar 's Ueerenberg over zouden gaan, te ver
vangen.

Ziehier, Mgr. en vriend, een heldere en eenvoudige uiteen

zetting der quaestie, die ik in 't kort aldus herhaal: Indien Mgr. van
Haarlem de beeren SPITZEN en VAN DER BURGT kan verliezen zonder
zich te verontrusten, of indien IIDH. deze twee professoren niet noodig
heeft in het voorloopig seminarie, dan trek ik mijn vriendschappelijke
opmerking in. Laat ons bouwen, Mgr., maar zonder schade te brengen
aan hetgeen bestaat en voordeel gedaan heeft aan dat deel der missie,
dat thans aartsbisdom is" ').
Altijd meer bemoedigd moest Mgr. ZWIJSEN zich gevoelen. Terwijl
vroeger het materieele, vooral voor Warmond, onoverkomelijk was
voorgesteld, vond hierin Mgr. BELGRADO thans geen bezwaar meer.
De beletselen betrekkelijk de professoren zouden ook wel worden
weggenomen, dacht Mgr. ZWIJSEN. Althans, zoo spoedig mogelijk een
eigen seminarie in te richten, was en bleef zijn vurigst verlangen.
Den 23. December richtte hij zelf een schrijven aan Zijne Hoogheid
den prins VON IIOHENZOLLERN-SIGMARINGEN te Düsseldorf, den eigenaar
van het kasteel 's Heerenberg. Hij meldt hem het herstel der hiërar
chie in Nederland, wijst er op, dat in het aartsbisdom alles ontbreekt
en dat dit gebrek meer wordt gevoeld, omdat de katholieke bevolking
wel groot, maar toch de minderheid is en vooral achterstaat in for
tuin, aanzien en staatkundigen invloed. Deftige katholieken, zelfs in
de steden, behooren tot de uitzonderingen. Vanwaar zal men zich de
middelen verschaffen ? Vroeger was er een groot seminarie in het
kasteel 's Heerenberg geplaatst, dat later naar Warmond werd over
gebracht. Dit heeft nu echter het bisdom Haarlem in bezit en het
aartsbisdom Utrecht is zonder seminarie.
Daarom vraagt Mgr. ZWIJSEN opnieuw om het kasteel 's Heeren
berg, om daar op te richten ofwel een groot seminarie, ofwel eenige
andere inrichting, waar jongelingen worden opgevoed voor den geeste
lijken staat. Den 1. Mei 1854 zou dan de inrichting worden geopend.
Bijgevolg vraagt

hij, op welke voorwaarden en voor hoelang het

kasteel kan worden gehuurd.

De geest van geloof, welke den vader

') ArcJt. uartsbisd. Utrecht. Ingek. brieven, 18 Dec. 1853.
II
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en den grootvader van Zijne Hoogheid bezielde, heeft vroeger onder
zeer gunstig beding het kasteel ter beschikking der H. religie gesteld.
Mgr. ZWIJSEN durft derhalve Zijne Hoogheid verzoeken, de mildheid
zijner voorgangers, zijn eigene vroomheid en de bekrompen middelen
van het aartsbisdom in aanmerking te nemen
Middelerwijl scheen men echter te Diisseldorf van, plan te zijn
veranderd, zoodat ook met dit eigenhandig schrijven Mgr. ZWIJSEN
niets vorderde.

»Wanneer de zaak tegenvalt, schreef VAN NisrEN,

die nog altijd bemiddelaar was, zooals ik nu, zonder ze te begrijpen,
vreezen moet, dan ben ik altijd tevreden met de overtuiging, mijn
best gedaan en niets verzuimd te hebben" 2).
Die overtuiging was ook voor Mgr. ZWIJSEN de eenige troost,
omdat van het huren niets kwam. Toch werd de schijnbaar vergeefsche
moeite door God ruimschoots beloond. Niet lang daarna toch vestigde
men de aandacht van Mgr. ZWIJSEN op de hofstede Sparrendaal,
bestaande

in een heerenhuis met belendende gebouwen, »tuinen,

boomgaarden, grachten, opgaande en hakbosschen, weiland en lanen,
alles gelegen in de gemeente Driebergen, aan den straatweg van
Utrecht naar Arnhem, groot ongeveer 23 bunders", en daarbij nog
omstreeks 10 bunders dennen- en eiken bosch, die aan de hofstede
grensden. Dit heerlijk gelegen landgoed behoorde aan den heer VAN
RIJKEVORSEL VAN RIJSENBURG te Nijmegen.

Onmiddellijk begaf zich ZWIJSEN in eigen persoon daarheen en
spoedig waren beiden het eens over den prijs: de hofstede Sparrendaal behoorde aan het aartsbisdom Utrecht. Na een beroep van Mgr.
ZWIJSEN op de offervaardigheid der geestelijkheid en der geloovigen

van het aartsbisdom werd met buitengewone vrijgevigheid voor de
dekking der onkosten gezorgd.
Bij koninklijk besluit van den 22. October 1854 werd de machti
ging tot het aanvaarden der genoemde hofstede ten behoeve van het
aartsbisdom Utrecht en tevens de erkenning van het seminarie ver
leend. Het seminarie Driebergen was gesticht, het terrein lag gereed.
Niet zoo spoedig echter kon de machtige bouw worden voltooid.
Zóó lang wilde echter Mgr. ZWIJSEN met het practisch begin van
i) Arch. aartshisd. Utrecht. Dagregister 1858, fol. 98 vv.
Arch. nartshisd. Utrecht. Ingek. brieven, '29 Dec. 1858.
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zijn seminarie niet wachten.

Reeds bij het begin van het schooljaar

1854 nam de theologische cursus een aanvang op het seminarie Culemborg.

Uit

Warmond teruggeroepen trad er VAN DER BURGT op

als professor van de dogmatiek en van het kerkelijk recht; pater A.
HAAKMAN S. j. als professor der H. Schrift en pater II. SLEEUERS S. j.

als professor der moraal. Alleen de theologanten van het eerste jaar,
die pas de wijsbegeerte op Culemborg hadden voltooid, woonden
dezen cursus bij, terwijl de overigen op Warmond bleven en daar
hun studiën voltooiden.
In het jaar 1857 was het seminarie Hijsenburg voltooid, zoodat
in September van dat jaar de eerste president ANDREAS IGNATIUS
SCHAEPMAN benoemd en het eerste studiejaar aldaar begonnen werd.

Bij de bovenvermelde koninklijke erkenning van het seminarie
werd er bijzonder op gedrukt, dat Driebergen en Culemborg »te
zamen slechts éêne eenige instelling uitmaken en bij uitsluiting bestemd
zijn tot opleiding van kweekelingen voor den geestelijken stand".
Daarom

ook werd het koninklijk besluit van 11 December 1840,

waardoor Culemborg als zelfstandig seminarie werd erkend, bij deze
gelegenheid opgeheven1). Hieraan had Mgr. ZWIJSEN reeds den 21 Febr.
185."» voldaan: Het seminarie ontving de benaming Aartsbisschoppelijk

Seminarie te Driebergen, waarvan dat van Culemborg een integreerend
deel uitmaakt.
De reden van dit alles is te zoeken in het concordaat van 1827.
Sedert dien tijd keurde de regeering de benaming groot en klein
seminarie af. Bij de onderhandelingen over genoemd concordaat was
men overeengekomen, dat ieder diocees zijn seminarie zou hebben.
Uitdrukkelijk heeft destijds LEO XII toegegeven, dat er voortaan geen
sprake meer zou zijn van groote en kleine seminariën, maar dat de
kweekelingen zouden worden opgeleid in één gesticht. Hieraan hield
dan ook de regeering na het besluit van den 2. October 1820 altijd
vast. Doch bij gebrek aan ruimte in de bestiuiude seminariën werd
toegestaan, dat het ééne gesticht in twee van elkaar verwijderde
gebouwen werd gevestigd.

Op aanvrage werd speciale vergunning

daartoe verleend voor Warmond en Roermond, op voorwaarde echter,
dat de beide afdeelingen slechts eén seminarie zouden vormen en
') Handhoekje, Legislatie, X, bl. 339 vv.
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bepaaldelijk tot opleiding van jongelingen voor den geestelijken stand
zouden worden gebezigd.
Voor de seminariën van 's-Hertogenbosch en Breda is die
speciale vergunning nooit gevraagd. Toch heelt het departement
van eeredienst de gestichten te St. Michiels-Gestel en te Oudenbosch
stilzwijgend als integreerende deelen van de seminariën Haaren en
Hoeven aangemerkt en het onderwijzend personeel als zoodanig in de
registers opgenomen ').
Zoo ongeveer schreef J. C. W. WILLEMSE, referendaris, het jaar
daarna secretaris-generaal van eeredienst, den 11. October 1853 aan
Mgr. VAN HOOYDONK. Wat hier aangaande de seminariën van de bis
dommen Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond wordt ge
zegd, heeft eenige toelichting noodig.
Het seminarie Warmond werd opgericht in 1799 in een bestaand
gebouw, dat in 1821 werd vernieuwd 2). Den 30 Mei 1830 kreeg de
aartspriester van Holland en Zeeland verlof, om voorloopig de eerste
afdeeling van het seminarie Warmond op de hofstede Hageveld onder
Velsen te plaatsen. Een nadere bepaling zou volgen bij de oprichting
van het bisdom Amsterdam. Daar echter die verwachting niet in ver
vulling ging, werd genoemd verlof eerst tot den laatsten Juni en op
dien datum onbepaald verlengd. Na een tijdsverloop van 12 jaren
bood I fageveld voor de toestroomende leerlingen geen voldoende plaats
meer, waarom men besloot, dichter bij Warmond een ruimer gebouw
te betrekken. In 1845 kwam de hofstede Schoonoord onder Voorhout
te koop. Nadat de aartspriester den 11. December 1845 gemachtigd
was, ten behoeve van het aartspriesterschap Holland en Zeeland de
hofstede Schoonoord te aanvaarden, er de eerste afdeeling van het
seminarie Warmond te vestigen en Hageveld te verkoopen, verrees
op Schoonoord in 1846 een nieuw gebouw, dat wederom den dier
baar geworden naam van Hageveld ontving. Zoowel de oprichting
derhalve als de erkenning van het seminarie in twee afdeelingen,
dagteekent van vóór het herstel der Hierarchie3).
Nog vroeger werd Rolduc erkend als eerste afdeeling van het
') Arrh. bind. Breda. Acta dioc. ab anno 1846, fol. '294.
2) A. H. L. Hensen, De stichting van het Seminarie te Warmond; Koning
Willem I en het Seminarie te Warmond. De Katholiek, Deel 115, bl. 419 en 446.
:l) Handboekje, Jg. III, bl. '207.
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seminarie te Roermond, dat 1841 was opgericht in liet Kartuizer
klooster aldaar. Bij besluit van den 10. Mei 1843 maakte de regeering
bezwaar, omdat de eerste vestiging van het seminarie te Rolduc buiten
haar voorkennis of toestemming geschied was.

Toch werd later op

aanvraag den 11. Augustus van hetzelfde jaar bewilligd, dat de eerste
afdeeling van het seminarie Roermond, te Rolduc onder 's-Hertogenrade gevestigd, als integreerend deel van Roermond kon worden
beschouwd. Tegelijk echter verbood het koninklijk besluit, de gebou
wen van Rolduc voor het apostolisch vicariaat van Limburg in eigen
dom te aanvaarden, vóór dat de machtiging door den Apostolischen
vicaris Mgr. PAREDIS behoorlijk zou zijn gevraagd en verkregen.

Op

aanvrage werd eindelijk deze machtiging den 29. September 1840
verleend 4).
Hadden de twee genoemde seminariën vóór 1853 reeds de erken
ning der twee afdeelingen door aanvraag verworven, die van 's-Hertogenbosch en Breda waren volstrekt niet gezind die erkenning te
verzoeken. Zelfs zóó ver was Mgr. VAN HOOYDONK daarvan verwijderd,
dat hij in den herfst van 1853 juist Het tegenovergestelde vroeg:
namelijk de koninklijke erkenning van twee afzonderlijke seminariën:
Hoeven en Oudenbosch. Hierop antwoordde echter referendaris WILLEMSE, dat het tijdstip niet gunstig was, »om de toestemming tot

afscheiding der afdeeling Oudenbosch te vragen, of den legalen weg
daartoe te regularizeeren. Het feitelijke, zoo besloot hij, zal, naar ik
geloof, dienen voort te duren" 2).
Weldra deelde nu Mgr.

VAN

HOOYDONK

de inrichting van zijn

seminarie aan de regeering mee; waarop de Koning bij besluit van
8 Juni 1854 voor zooveel noodig erkende, dat Oudenbosch als inte
greerend deel van het seminarie Hoeven, dat daar reeds sedert 1817
bestond, zou worden beschouwd en bijgevolg de twee afdeelingen
maar één seminarie zouden uitmaken 3).
Van een dergelijke erkenning van St. Michiels-Gestel als integreerend
van het seminarie Haaren, dat reeds dateert van 1837, is niets bekend.

1)

Dr. R. Corten en A. H. M. Ruyten. Rolduc in Woord en Beeld, 1902.
Niet in den handel.
') Arch. bisd. Breda. Acta dioces. ab anno 1846, fol. 291.
3) Handboekje, Legislatie, X, bl. 322, v.
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Thans nog derhalve zou men betrekkelijk de seminariën van liet bisdom
's Hertogenbosch kunnen herhalen wat referendaris WILLEMSE den
II. October 1853 schreef: Voor het seminarie van 's Bosch is zoo
danige speciale vergunning nooit gevraagd noch verkregen; doch bij
het departement heeft men het gesticht te St. Michiels-Gestel stil
zwijgend als integreerend deel van het seminarie Haaren aange
merkt en het onderwijzend personeel als zoodanig in de registers
opgenomen.

H O O F D S T U K XIV.

CORRECTIES IN DE VERDEELING DER BISDOMMEN. OMSCHRIJVING DER DEKE
NATEN. ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET PAROCHIAAL KERKBESTUUR.
PAROCHIAAL ARMBESTUUR. BEGIN VAN DE INDEELING DER PAROCHiëN.
VERZOEKSCHRIFT DER REGULIEREN AAN DEN H. VADER. HUN BEZWAREN
TEGEN HET ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET PAROCHIAAL KERKBESTUUR.
HET PLAN VAN DE INDEELING DER PAROCHiëN WORDT NAAR ROME
OPGEZONDEN. BEZWAREN VAN SOMMIGE REGULIEREN. CONFERENTIE TE
RIJSENBURG. MEMORIE DER BISSCHOPPEN. MGR. VECCHIOTTI VOLGT IN
DECEMBER 1855 MGR. BELGRADO OP. VOORLOOPIGE BESLISSING DER
PROPAGANDA. INDEELING DHR PAROCHiëN IN HET AARTSBISDOM VAN
UTRECHT EN HET BISDOM HAARLEM. OPRICHTING DER KAPITTELS.
BENOEMING DER VICARISSEN-GENERAAL. MEDAILLE TER HERINNERING
AAN HET HERSTEL DER HLERARCHIE.

De breve van 4 Maart 1853 was ten aanzien der omschrijving
van de bisdommen niet juist of althans onduidelijk. Volgens die
breve toch behoorden tot het aartsbisdom: de provinciën Utrecht,
Groningen, Gelderland, Friesland en Drenthe.
Aan Haarlem werden 'toegewezen de andere provinciën of land
schappen, die tot hiertoe onder den vice-superior der Hollandsche
missie hadden gestaan, met name de provinciën van Holland en
Zeeland.
Betrekkelijk de overige bisdommen was het de wil des H. Vaders,
dat daartoe dezelfde provinciën, districten of graafschappen zouden
behooren, als tot dusver tot de vicariaten van 's-Hertogenbosch,
Breda en Roermond waren geteld.
Men ziet, dat vooral de omschrijving van Utrecht en Haarlem
gegronden twijfel moest doen ontstaan. Want had de breve met haar
benamingen het burgerlijk grondgebied bedoeld van de provinciën, die
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het kerkelijk gebied der beide bisdommen moesten uitmaken, dan
behoorden niet alleen de provincie Üverijsel en de gemeente NieuwVosmeer in Noord-Brabant tot geen enkel bisdom; maar ook zouden
de gemeenten, die het voormalig aartspriesterschap Utrecht in Noord
en Zuidholland had bezeten, deel uitmaken van het bisdom Haarlem;
terwijl daarentegen de gemeente Abcoude, die tot het aartspriester
schap van Holland en Zeeland had behoord, thans tot Utrecht zou
overgaan.
Dit kon echter Mgr. BELGRADO niet weerhouden, in een oflicieele
Nola van 7 April 1853 aan den minister van binnenlandsche zaken

te berichten, dat de aartspriesterschappen Utrecht, Gelderland, Fries
land, Twenthe, Groningen, Salland en Drenthe en de gemeente Abcoude
het aartsbisdom Utrecht; daarentegen de aartspriesterschappen Holland
en Zeeland en Westfriesland en onder nadere goedkeuring van Zijne
Heiligheid de gemeenten Schoonhoven, ! laastrecht, Oudewater, Woerden,
en Bodegraven in de provincie Zuid-Holland; de gemeenten Uithoorn,
Nederhorst-ten-Berg, Weesp en Muiden in de provincie Noord-Holland
gelegen het bisdom Haarlem zouden uitmaken ').
Nu hoorde Mgr. ZWIJSEN uit een brief, door LURASCO uit Rome
aan Dr. CRAMER geschreven, dat men aldaar genegen was, om de
provincie Overijsel, die vroeger tot de aartspriesterschappen Twenthe
en Salland behoorde, bij het bisdom Haarlem te voegen. »Hoe onge
rijmd dit ook is, schreef ZWIJSEN aan VAN SON, wij kunnen in onze
brieven (aan de regeering) de circumscriptie der bisdommen niet
vermelden, waar ik niet weinig mede verlegen ben. Later zal dit wel
geredresseerd worden, doch voor het oogenblik zijn wij er niet mede
geholpen".2).
In dezen twijfel richtte zich Mgr. ZWIJSEN den '28. April tot den
prefect der propaganda, kardinaal FRANSONI, om inlichting: Ofschoon
de breve van 4. Maart de aartspriesterschappen Twenthe en Salland,
die in Overijsel liggen, niet worden genoemd, volgt toch van zelf uit
de ligging, dat ze tot het aartsbisdom behooren, en dit te meer,
omdat ze ook bij het bisdom Haarlem niet zijn genoemd.

Daaren-

') Arrh. aartshisd. Utrecht, dagreg. 1853, fol. 51, v, Zwijsen aan Eeredienst,
4 October.
2)

Arch. hisd. 's Bosch. Papieren van Son, 30 April 1853.
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boven, mocht Overijsel bij Haarlem komen, dan zou liet aartsbisdom
4(5000 geloovigen minder tellen dan het bisdom Haarlem, zoodat ook
de breve valsch zou zijn, waar ze zegt, dat de gewesten, die thans
Utrecht vormen, »het grootste deel uitmaakten van de eigenlijk ge
noemde Hollandsche zending".
Ook kan er twijfel worden geopperd aangaande enkele parochiën,
die wel kerkelijk tot het aartspriesterschap Utrecht maar burgerlijk
tot de provinciën Noord- en Zuid Holland behoor en. Niet duidelijk is
het, bij welk bisdom die gemeenten gevoegd zijn. In de breve schijnt
echter

de omschrijving volgens de grenzen van de aartspriester

schappen, en niet naar die der burgerlijke provinciën te zijn geschied.
Genoegzaam blijkt dit uit het feit, dat, wanneer de omschrijving door
de grens der burgerlijke provinciën wordt aangeduid, Nieuw-Vosmeer
tot geen bisdom behooit; niet tot Haarlem, omdat dit dan enkel de
provinciën Holland en Zeeland beslaat, en ook niet tot Breda, omdat
dit bisdom dezelfde grenzen zal hebben als het vicariaat van dien
naam. Daarenboven, mochten bedoelde parochiën bij Haarlem komen,
dan zal dit bisdom l(j(R)0 geloovigen meer tellen dan Utrecht.
Hijgevolg heeft ook de internuntius niet gedraald, Mgr. ZWIJSEN
in het bezit te stellen van alle aartspriesterschappen der missie, be
halve die van Holland, Zeeland en Westfriesland; en reeds den 23.
April is er aan de pastoors der aartspriesterschappen in dien zin
geschreven. Daarom vraagt Mgr. ZWIJSEN ten slotte aan kardinaal
I' RANSONI, dat de H. Stoel de breve van 4 Maart in dien zin moge
verklaren 1).
Nog voordat er van Rome antwoord terug kon zijn, kwam Mgr.
BELGRADO met een nieuw

plan van verdeeling bij Mgr. ZWIJSEN.

Dat gedeelte van Gelderland, dat bij Den Bosch behoorde, zou tot
het aartsbisdom van lJtrecht overgaan, terwijl de provincie Zeeland
bij Breda en de bovengenoemde parochiën van Noord- en Zuid-Holland
bij Haarlem zouden worden gevoegd.
Of hierin Mgr. VAN VREE de hand had, durf ik niet met zeker
heid zeggen, wel dat hij reeds veel vroeger Zeeland bij Breda had
gewenscht. »Ik had mogen lijden, ZOJ schreef hij 13 April aan Mgr.
VAN GENK, dat men het oude bisdom van Middelburg restitueerende,
4)

Arch. btsd. 's Bosch. Dagregister, 1852—1854, 28 April 1853.
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don zetel naar Breda had overgebracht, en er Zeeland, dat nu bij
Haarlem is, aan had toegevoegd; zoo ware de afronding der diocesen
beter geweest, en zoo ware men meer getrouw gebleven aan het his
torisch beginsel, dat men in de wederoprichting van Utrecht en Haarlem
gevolgd is. Doch de Voorzienigheid heeft wellicht heel wat anders
voor" ').
Wat Mgr. VAN VREE ook nu nog mocht wenschen, Mgr. ZWIJSEN
ging op dat nieuwe plan niet in. Hij antwoordde op het voorstel van
Mgr. BELGRADO dat hij, indien deze omschrijving bij den aanvang
verordend was, daarmee vrede zou hebben genomen; maar dat het
thans, nadat aan de geestelijkheid en aan de regeering de bestaande
omschrijving officieel was ter kennis gebracht, niet voegzaam scheen,
daarin terstond verandering te brengen.

»Ook heb ik aangemerkt,

zoo gaat ZWIJSEN door, dat daardoor geen klein verlies aan het bisdom
's Bosch wordt toegebracht, daar dit 43 parochiën verliest, zonder iets
in de plaats te krijgen. Door die verandering zouden Utrecht 320000,
's Bosch

29801)0,

Haarlem 289000 en

Breda 133000 katholieken

bevatten''2).
De nieuwe plannen van BËLUIIADO hadden dan ook verder geen
gevolg. Van Rome werd er verordend, dat men zich hier onderling
zou verstaan, om vervolgens de omschrijving ter goedkeuring der
waarts te zenden. Den 17. October belegden nu de bisschoppen met
Mgr. BELGRADO te Tilburg een vergadering, en bepaalden de circumscriptie der vijf bisdommen als volgt:
Tot het aartsbisdom zouden behooren: De aartspriesterschappen
Utrecht, Gelderland, Salland, Drenthe, Groningen, Friesland enTwenthe,
behalve de parochiën: Muiden, Weesp, Nederhorst-ten Berg, Bode
graven en Zwammerdam, Woerden, Ondewater, Haastrecht en Schoon
hoven, die nu bij Haarlem komen.

Erlicum, gevoegd bij Kekerdom

zou voortaan behooren bij 's Hertogenbosch; Abcoude, dat voorheen
onder het aartspriesterschap van Holland en Zeeland stond, thans bij
Utrecht.
Tot het bisdom Haarlem: De aartspriesterschappen Holland en
Zeeland, en

Westfriesland,

behalve

Abcoude, dat bij Utrecht en

*) Arch. bisd. Haarlem. Van Vree aan van Genk, 13 April 1853.
2) Arch. bisd. 's Bosch. Papieren Van Son, 5 Mei 1853.
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Nieuw-Vosrneer, dat bij Breda wordt gevoegd; daarboven krijgt Haar
lem de acht bovengenoemde parochiën van liet vroegere aartspriester
schap Utrecht, en de stad Vlissingen, die voorheen bij het vicariaat
ltreda behoorde.
Tot het bisdom 's-Hertogenbosch: Het vicariaat van dien naam
en Erlicum, dat bij kekerdom wordt gevoegd.
Tot het bisdom Breda: Het vicariaat van dien naam, behalve de
stad Vlissingen, die bij Haarlem komt; daarenboven de gemeente
Nieuw-Vosmeer, die vroeger onder den aartspriester van Holland en
Zeeland stond.
Tot liet bisdom van Roermond : Het vroeger vicariaat van Limburg.
Dit circumscriptieplan werd dooi' den 11. Vader goedgekeurd bij
decreet van 27. December 1853, en door Mgr. BELGRADO hier te lande
gepromulgeerd den 13. Januari 1854
Ofschoon vóór deze dagteekening de definitieve grenzen der bis
dommen niet officieel bekend waren, had men toch zoo lang niet
gewacht met de afdeeling der diocesen in dekenaten.

Reeds veel

vroeger schreef Mgr. ZWIJSEN naar Rome, dat in het bisdom 's-Hertogenbosch de dekenaten opnieuw waren omschreven en dat betzelfde
reeds in het aartsbisdom was geschied 2).

Ook Mgr. VAN VREE had

zijn dekenaten in den loop van den zomer bepaald en de dekens
benoemd, 's- Hertogenbosch, Roermond en Breda bezaten die inrich
ting nog vanouds.

In het laatstgenoemde bisdom werd bij circu

laire van den 8. Maart 1854 het aantal dekenaten van vier op zes
gebracht 3).
Sedert dien tijd was het aantal dekenaten aldus bepaald: in
het aartsbisdom 15; in het bisdom Haarlem 10; in het bisdom
's-Hertogenbosch

13;

in

het

bisdom

Breda 0;

in het bisdom

Uoermond 11 4).
Niet zoo sposdig was de indeeling der parochiën van de baan.
Wellicht was het een der voornaamste, maar ook zonder eenigen
') Arrk. hisd. 's Bosch. Hierarchie. Vgl. Arrh. bisil. Breda, Acta dioces.
Bredan. ab anno 1846 fol. 297, s.
2) Den 6 Juni 1853, bij decreet Queinadmodum. Zie Arrh. aartsbisd. Utrecht,
no. 175.
:i) Collectio epislol. pastoralia»! etc. II, p. 20, ss.
k) Zie Handhoekje voor 1854, bl. 4—(i.
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twijfel een der moeilijkste verplichtingen, die het nieuw Nederlandsch
episcopaat te vervullen had.
Reeds den 8. Maart 1853 had de kardinaal-prefect der propaganda
geschreven, dat zoodra mogelijk in alle steden en dorpen, waar nog
geen parochiën bestonden, de indeeling zou moeten geschieden.

Zóó

nuttig oordeelde de congregatie dit, zoo noodzakelijk zelfs, om het
herderlijk ambt naar behooren en volledig te vervullen en de meeste
nog bestaande ongerieflijkheden weg te nemen, dat zij, niettegen
staande alle werkelijke, vermeende en overdreven moeilijkheden daar
tegen, de bisschoppen met klem vermaant, om trots alle grieven
en bezwaren zoo spoedig mogelijk de hand aan het werk te slaan ').
Herhaaldelijk hadden de regulieren hier te lande den H. Stoel
verzocht, dat bij het herstel der hierarchie, hun oude privilegiën en
bijzonder het recht van praesentatie tot hun statiën en parochiën
opnieuw mochten worden bevestigd.
Na de congregatie der propaganda te hebben gehoord meende de
H. Vader, deze bevestiging niet te kunnen verleenen.

Daarom repte

ook de breve van 4 Maart 1853, waardoor de hierarchie werd her
steld, betrekkelijk dit verzoek met geen enkel woord.
»Om zijn wil in deze zaak volledig te doen kennen, zoo schrijft
BELGRADO den 11. Mei, op last der propaganda aan de bisschoppen,

heeft de H. Vader uitdrukkelijk gezegd, dat. de aartsbisschop en de
bisschoppen in hun herderlijk ambt alle rechten en faculteiten zouden
bezitten, waarin zich alle andere aartsbisschoppen en bisschoppen
der wereld, uit kracht der heilige canones en apostolische constituties,
verheugen. En opdat geen twijfel zou overblijven, heelt Z. H. opnieuw
verklaard, dat het den aartsbisschop en de bisschoppen geoorloofd
is, in zaken, die tot het algemeen recht en, volgens den gewonen
kerkelijken regel, tot het gezag der bisschoppen behooren, vrijelijk
te beslissen.
»Toch heeft zoowel Zijne Heiligheid als de congregatie der propa
ganda gaarne te kennen gegeven, dat jegens de regulieren met wel
willendheid moet worden gehandeld. En dit niet alleen, omdat de
reguliere geestelijkheid door haar arbeid en het storten van haar
bloed zeer veel heeft bijgedragen tot handhaving en verdediging onzer
') Arch. bind. 's Bosch. Hierarchie.
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heilige religie in de Hollandsche missie, maar ook omdat zij over het
algemeen door het bewaren van den geest harer stichters zich ver
dienstelijk gemaakt heeft en nog maakt.
»Om deze redenen heeft onze Allerheiligste Vader in Christus,
niettegenstaande de uitgestrekte volmacht, in genoemde apostolische
brieven verleend, aan den aartsbisschop en de bisschoppen willen be
kend maken, dat thans in de Nederlandsche kerkprovincie met be
trekking tot de regulieren niets mag worden veranderd, zoolang de
H. Stoel niet anders zal beslissen.
»En zooals in het verleden, zullen de bisschoppen er in de toe
komst geen bezwaar in zien, de reguliere geestelijkheid met vader
lijke welwillendheid te bejegenen en in het heilig dienstwerk te bezigen.
«Mocht er spoedig na de aanvaarding van het bisschoppelijk ambt in
de verhouding tusschen de bisschoppen en de regulieren eenige ver
andering noodig zijn, hetzij tot beteren gang der kerkelijke zaken,
hetzij tot grootere vrucht voor het heil der zielen, dan zal de inter
nuntius de plannen, die aan de bisschoppen in den Heer nuttig voor
komen, schriftelijk ontvangen en naar de congregatie der propaganda
opzenden, om zoodoende de veranderingen aan haar oordeel te onder
werpen" ').
Dit schrijven, op last der propaganda door BELGRADO verzonden,
werd

door

de

bisschoppen omstreeks half Mei met den groot

sten eerbied ontvangen en in de conferentie van 15 en 46 Mei te
Tilburg besproken.

Allen waren het eens, dat men den wil des

II. Vaders en der propaganda met de grootste stiptheid moest na
komen.
Reeds tevoren echter had men het thans voorgeschrevene met
groote stiptheid volbracht. Terecht kon daarom Mgr. VAN VREE aan
BELGRADO schrijven, dat men in de toekomst zou doen wat in het

verleden geschied was: Men zou de regulieren in het heilig dienst
werk gebruiken; veranderingen in het personeel der staties moesten
geschieden met verlof van den bisschop; zij die in de zielzorg wilden
komen, zouden geëxamineerd worden; en degenen, die als kapelaan
waren aangesteld, hadden elk jaar met de andere kapelaans een
examen te ondergaan. Voor de verandering der kapelaans zou hij
') Arch. bisil. 's Bosch. Belgrado aan Zwijsen. Hierarchie.
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gemakkelijk,

voor

die

der pastoors daarentegen

moeilijker zijn.

Volstrekt noodig was een examen-commissie voor de regulieren, waarin
hij een of' twee ordesgeestelijken zou opnemen, en daarenboven de
commissie alleen tijdelijk benoemen, teneinde de regulieren van alle
orden hun beurt zouden krijgen.

Tot dan toe had Mgr. VAN VREE

zelf met twee professoren geëxamineerd ').
Had dus dit gedeelte der pauselijke opdracht minder bezwaar, de
indeeling der parochiën, waarmee men allengs moest beginnen, was
des te hachelijker, vooral in het aartsbisdom en het bisdom Haarlem.
Natuurlijk waren de andere bisdommen reeds lang ingedeeld, en er
kon alleen sprake zijn van eenige geringe verandering en de invoe
ring van een Algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen.
Voor Limburg en het Zeeuwsch gedeelte van Breda was dit laatste
zelfs niet noodig, omdat er voorloopig het Napoleontisch decreet van
30. December 1809 van kracht bleef.
Met betrekking tot de gewenschte veranderingen vroeg Mgr. BEL
GRADO kort na Paschen 1853 reeds inlichtingen aan de bisschoppen

van Den Bosch, Breda en Roermond. Deze stelden aan hun dekens
de volgende vragen: De pastoors te verzoeken, of zij eenige verande
ring in de bestaande indeeling wenschten en welke; het antwoord
met hun bemerkingen op te zenden en wel spoedig, omdat Mgr. BEL
GRADO nog vóór Pinksteren het verslag noodig had 2). Er was weinig

te wijzigen, schreef Mgr. ZWIJSEN 3 ).
Deze had intusschen met Mgr. VAN VIÏEE gewerkt aan het Alge
meen reglement voor de parochiale kerkbesturen, dat den 10. April
1854 gereed lag 4). In 43 artikelen bevat het wijze en zeer practische
bepalingen voor het goed beheer der kerkelijke goederen; zoodat het
geen verwondering kan baren, dat het reglement nog in hetzelfde
jaar door vier bisdommen werd aanvaard. Om bij mogelijke geschillen
steun in de regeering te vinden, vroeg men de koninklijke goed
keuring, die voor het aartsbisdom en het bisdom Den Bosch den 31.
Mei 1854, voor Haarlem den 30. Juli 1854, voor Breda den 31. De-

')
2)
3)
4)

Nunt. Arch. Verdeeling der parochiën, 25 Mei 18:"):}.
Arch. l/isd. Roermond. Journaal 1853.
Nunt. Arch. Zwijsen aan Belgrado, 13 Mei 1854.
Zie dat Algemeen Reglement in Handboekje, IX .Tg. hl. ï) —27.
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cember van datzelfde jaar werd verleend '). Toen in het jaar 1876
het decreet van HO December 1809 in het bis lom Roermond en
het Zeeuwsche gedeelte van Breda werd afgeschaft, kwam ook daar
het Algemeen reglement in werking.
Wijl het kerkelijk armwezen tijdens den abnormalen staat der
Kerk veel had geleden, zorgde het episcopaat op dezelfde wijze voor
de regeling van het parochiaal armbestuur. Nog vóórdat de wet tot
regeling van het armbestuur den 1. September 1854 verbindend werd,
noodigde de minister van II. K. eeredienst bij missive van '21 Juni
1854 de bisschoppen uit, de vereischte maatregelen te nemen, om de
goede werking van die wet te helpen bevorderen. Dientengevolge onderteekende Mgr. ZWIJSEN den 18. Januari 1855 een Algemeen regle
ment voor de besturen der parochiale en andere katholieke instellingen
van liefdadigheid, dat na gemeenschappelijk overleg der bisschoppen
ontworpen, door een bisschoppelijke beschikking van kracht werd
verklaard en, voor zoover noodig, door de regeering goedgekeurd 2).
Middelerwijl stond echter de voorbereiding der eigenlijke indeeling
niet stil. In het begin van April 1854 was Mgr. ZWIJSEN in Den
Haag. Met Mgr. BELGRADO over de indeeling sprekend, wees hij er
op, dat de apostolische vicarissen in 1849 eenige opmerkingen naar
Rome hadden gezonden, en hieronder ook deze, dat de toekomstige
pastoors en kapelaans der regulieren beter in Nederlandsche dan in
Belgische noviciaten en studiehuizen zouden worden opgevoed en
gevormd. BELGRADO antwoordde, dat deze wijziging een grooter per
soneel en vooral grooter onkosten zou vorderen en vroeg, dat de bis
schoppen zich tevreden zouden stellen, indien de reguliere overheid zorg
droeg, voor de parochiën in Nederland zooveel mogelijk geschikte
Nederlanders te nemen. Toch drong Mgr. ZWIJSEN er op aan, dat
men te Rome eindelijk antwoord op de Opmerkingen van 1849 zou
geven 3).
Omstreeks denzelfden tijd werd bij verschillende religieuze orden
het vermoeden altijd sterker, dat bij gelegenheid der indeeling hun
oude rechten en privilegiën wel eens schade konden lijden, of ten
') Handboekje,

Legislatie, X, bl. 321, 325, 353.
Handboekje, X Jg. bl. 46—72. Niet alle gemeenten namen het aan, en
met namo waren de regentencolleges te Amsterdam daartoe niet te bewegen.
3) Nunt. Arch. Indeeling der parochiën. Zwijzen aan Belgrado 13 Mei 1854.
2)
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minste veiliger zouden zijn, indien ze door den H. Stoel werden
bevestigd. Daarom richtten de te Rome vertoevende procuratoren der
verschillende orden, die in Nederland statiën bedienden, den 4. Maart
1854, een verzoekschrift aan den H. Vader. Zij wijzen op hun eeuwenlangen arbeid, op hun vergoten bloed, op hetgeen de Nederlandsche
Kerk, bij den afval der seculieren, aan hun zwoegen verschuldigd is,
en vragen de bevestiging hunner rechten op de parochies, missies en
residenties, die thans parochies zullen worden. Wel wisten zij, dat
van die rechten in de breve Ex qua die van 4 Maart 1853 niet was
gesproken, maar uitingen van Mgr. BELGRADO en Mgr. BARNABO,
secretaris der propaganda, gaven hun toch de zekerheid, dat de H.
Stoel hun rechten in Nederland wilde handhaven ').
Ofschoon echter ook thans de gevraagde bevestiging niet officieel
werd gegeven, bleef het verzoekschrift toch niet zonder gevolg. Want
tot tweemaal toe, don 11. April en den 11. Mei daarna, deed kardi
naal FRANSONI Mgr. BELGRADO weten, dat betrekkelijk de rechten
der regulieren op staties en residenties geen enkele verandering mocht
worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van den H. Stoel.
Dringend raadde hij de bisschoppen aan, om, teneinde tijdverlies
en ongenoegen te voorkomen, de plannen der indeeling, alvorens ze
naar Rome te zenden, met de reguliere overheid te bespreken 2).
Waarschijnlijk reeds voordat het eerste schrijven van kardinaal
FRANSONI ter zijner kennis kwam, was Mgr. VAN VREE in dien geest
begonnen. Te Amsterdam vormde hij een commissie van seculieren
en regulieren, om te beraadslagen, hoe de indeeling aldaar het best
kon geschieden. Vóór den 30. Mei moest door de commissie het plan
worden ingeleverd. Deze wijze van overleg werd door kardinaal
FRANSONI te zeerste geprezen 3).
Daarna zond Mgr. VAN VREE een instructie aan alle dekens, die
gelast werden, vóór Allerheiligen 1854 de verdeelingsplannen in te
zenden van alle parochies, uitgezonderd van die der steden, waar een
of meer suppressies bleken noodig te zijn.
Hoe moeilijk de taak der omschrijving was, leert ons het antwoord
') Kunt. Arch. T. a. p., 4 Maart 1854.
2) Nunt. Arch. Fransoni aan Belgrado, 11 April en 11 Mei 1854.
'*) Nunt. Arch. Belgrado aan Fransoni, 19 Mei; Van Vree aan Belgrado,
'2(J Mei; Fransoni aan Belgrado, 15 Juni 1854.
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van Mgr. VAN V REE op de bezwaren van den visitator VAN LOO,
O. M. '). Het verzoek der paters, dat in de omschreven parochiën
het aantal communicanten gelijk moge blijven aan dat der oude
statiën, in te willigen, noemt Mgr. VAN VREE volstrekt onmogelijk.
Zonder twijfel, zegt hij, zal in de vorming der parochiën rekening
gehouden worden met het zielental der oude statiën en het verschil
zeer gering zijn, maar het welzijn der parochiën eischt, dat bij de
indeeling op veel andere dingen gelet wordt.

Dat de kerken zonder

eenige voorwaarde aan de religieuze orden zouden behooren, vindt
Mgr. VAN VREE onhoudbaar. Wel wil hij die stelling toegeven in dien
zin, dat de bisschop gehouden is, de regulieren zóó lang te blijven
aanstellen als ze in de behoefte der parochiën kunnen voorzien; niet
echter zoo, dat de regulieren bij hun heengaan om welke reden dan
ook, de kerken zouden mogen verkoopen. Daarenboven, meent hij, zou
men in moeilijkheid geraken met de regeering, die de kerken als het
eigendom der parochie beschouwt. Volstrekt wil Mgr. VAN VREE, dat
ook

de regulieren hun kerkelijke goederen volgens het Algemeen

reglement beheeren en een kerkbestuur aanvaarden, omdat dan de
parochies ook door de regeering als wettig bestaande worden beschouwd*).
Van hetzelfde gevoelen was Mgr. Z WIJSEN. Met de meeste kracht
bepleit hij, dat de naleving van het Algemeen reglement en dus de
aanstelling van een kerkbestuur noodzakelijk is; en zegt, dat dan ook
alle andere regulieren van zijn bisdom, Dominicanen, Norbertijnen en
Jezuïeten het zonder eenig verzet hebben aanvaard. Sedert onheuglijke
tijden, zegt hij, zijn de reguliere pastoors aangesteld met de clausule:
»Ea tarnen expressa conditione, ut per hanc nostram commissionem
seu dispositionem nullum ordini tuo vel ad supradictam deservituram
jus acquisitum censeatur"; en dat deze clausule, bij een gerezen
geschil in de lente van '1847, te Rome is bevestigd
Zoowel de bezwaren van den visitator als de antwoorden van
Mgr. VAN VREE en Mgr. ZWIJSEN zond BELGRADO naar Home. Dien
tengevolge ontving hij den 31. Januari 1855 een opdracht voor beide
partijen: Alles wat betrekking heeft op de parochiën, privilegies en

') Zie Bij lutje XXII.
Nunt. Arch. Zie het stuk in Bijloge XX11I.
3) h'nnt. Arch. T. a. p. Zwijaen aan Belgrado, 7 Januari 1855.
2)
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titels der regulieren, mag niet door de bisschoppen in Nederland, maar
alleen door den H. Stoel te Rome worden beslist. Aan den visitator
VAN LOO en andere reguliere overheden zal BELGRADO berichten, dat
zij hun bezwaren niet alleen aan de bisschoppen kunnen indienen,
maar ook aan de congregatie der propaganda, die ze dan tegelijk met
de aanmerkingen der bisschoppen in overweging zal nemen ')•
Nu de tijd naderde, waarop men de plannen van indeeling naar
Rome kon zenden, hielden de bisschoppen den 10. Januari een confe
rentie. Men kwam overeen, de regulieren zooveel mogelijk te voldoen
en met hen op de meest vriendschappelijke wijze te onderhandelen.
»De zaken beginnen derhalve zeer goed, zoo schreef BELGRADO aan
kardinaal FRANSONI. Ik vlei mij, dat de regulieren het niet kwalijk
zullen nemen, indien de een of andere statie gesupprimeerd wordt,
wijl ze toch zeker een compensatie zullen erlangen" -).
Einde Maart waren de indeelingen nagenoeg volledig op papier
gebracht. Alvorens het gevoelen van Mgr. ZWIJSEN te hebben ver
nomen, wilde Mgr. VAN VREE de zijne niet verzenden; veel toch
hechtte hij eraan, naar Rome te kunnen berichten, dat Mgr. ZWIJSEN
zijn plan had goedgekeurd.
Den 12. Mei 18.~)5 was Mgr. VAN VREE met alles gereed en zond
zijn indeeling naar Den Haag. Twee tafels waren bij de beschrijving
gevoegd, zoodat men in een
alles kon overzien en vergelijken.
oogenblik

In een begeleidend schrijven werd de hoop uitgedrukt, dat B M GRADO het plan zou goedkeuren en te Rome ondersteunen. «Zeker is
Uw Excellentie overtuigd, kon Mgr. VAN VREE er bijvoegen, dat
ik niet met lichtvaardigheid en overhaasting, of met minder goede
bedoelingen, tegen wie dan ook, ben te werk gegaan. Uw Excellentie
weet, dat ik gedurende langen tijd het noodige materiaal heb ver
zameld en dit met angstvallige nauwkeurigheid heb gestudeerd, dat
ik de plaatsen heb bezocht en verschillende personen in en buiten de
steden geraadpleegd. Evenzeer weet Uwe Excellentie, dat ik den
noodigen tijd heb genomen om te overwegen en "daarna het beslotene
nogmaals te herzien. Eindelijk, dat ik ver verwijderd ben van eiken
afkeer, van elk vooroordeel tegen de regulieren ; dat ik ze intogen') ynnt. Arrh. Fransoni aan Eelgrado, 31 .Tannari 1855.
2) Nunt. Arrh. T. a. p., 31 Januari 1855.
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deel liefheb en ze op dezelfde wijze als de seculieren behandel. En
nu beveel ik mijn arbeid aan Uwe Excellentie, aan de Congregatie
en aan den Oppersten Herder der zielen. Ik koester de overtuiging
dat, indien ik een grove fout (waarvan mij echter mijn geweten niet
beschuldigt) in mijn plan van verdeeling heb bedreven, deze moet
worden geweten aan mijn vreeze, van aan de regulieren te kort te
doen" 1).
Met een warme aanbeveling zond Mgr. BELGRADO den 14. Mei het
plan van Mgr. VAN VREE naar Home en beloofde, binnen kort ook
de andere te zullen sturen.

Weinig voegt Mgr. BELGRADO hierbij,

omdat hij reeds den 26. Maart over de verschillende bezwaren en over
de gezindheid der partijen voldoende had bericht2).
Den 31. Mei kon kardinaal FRANSONI reeds de ontvangst van het
plan van Mgr. VAN VREE, en den 9. Juni van die van het aartsbis
dom en der bisdommen 's Hertogenbosch, Breda en Roermond melden.
Was hij over de volledigheid der gegevens omtrent Haarlem, Utrecht
en Roermond tevreden, wat meer verlangde hij aangaande 's Herto
genbosch en Breda 3).
Terwijl Mgr. ZWIJSEN en Mgr. VAN HOOYDONK werkten aan de
aanvulling der gemelde gegevens, kwamen te Rome grieven in van
de minderbroeders, de praemonstratensen en de cisterciënsen.
De eersten toonden zich minder tevreden over de invoering van
het AUjemem reglement voor de parochiale kerkbesturen, verzochten
de bevestiging hunner rechten en privilegiën en tevens de vaststelling
van eenige rechtelijke voorschriften, waaraan de partijen zich in de toe
komst hadden te houden. Daarbij gingen verschillende bedenkingen tegen
de suppressie der staties in Leeuwarden, tegen het verlies van com
municanten in het Haarlemsehe en bijzonder tegen de suppressie der
statie in Alkmaar 4).
Geen geringer bezwaren opperde de abt van Tongerloo. Verschil
lende zijner staties waren, door de Apostolische vicarissen, zonder
voorafgaand overleg, allengs door seculieren bezet. Hij vraagt, dat de
Congregatie zijn rechten, die heilig zijn, moge handhaven, d'aar het
') Kunt. Arrh. T. a. p„ 12 Mei 1855.
2 ) Nun'. Arrh. Zie bijlage XXIV.
Nunt. Anh., 31 Mei en 9 Juni f855.
'< Nun/. Arrh. Van Loo aan de Congregatie, 5 Au#. 1855.
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toch niet aanging, zoo maar eenvoudigweg, zonder den abt te raad
plegen, voor opengevallen staties of parochies seculieren te benoemen ')•
De procurator generalis der cisterciënsen te Rome, die den 12.
Juni en wederom den G Augustus ingelicht was omtrent hetgeen de
indeeling aangaande de parochies zijner orde behelsde, antwoordde den
t>. en 14. September.

Hij stelt voorop, dat de parochies Wouw,

Gastel, Oudenbosch en Hoeven sedert het jaar 1396 tot de abdij van
St. Bernardus behooren.

Nu had

men echter in 1/95 Wouw

verdeeld en «1e nieuwe parochie Kruisland aan een seculier gegeven.
Hetzelfde jaar verdeelde men Gastel en gaf Princeland aan een
seculier. Nog in 1833 was eveneens met Oudenbosch geschied en Zegge
gedeeltelijk aan de premonstratensen, gedeeltelijk aan de cisterciensen
ontnomen.

Protesten hielpen niets.

De procurator vreesde, dat men

aldus voortgaande alle parochies aan zich zou trekken.

Ver wierp

hij van zich de opwerping, dat het den kloosterlingen soms aan
bekwaamheid voor het parochiewerk ontbrak, omdat thans daarvan
zeker geen sprake meer kon zijn. De opmerking, dat de kloosterlingen
buiten hun klooster de regels en statuten moeilijk of niet onder
hielden, wilde hij onbesproken laten, omdat het niet in zijn bedoeling
lag, een vergelijking tusschen seculieren en regulieren in te stellen,
en nog minder, de kerkvoogden een minder goede intentie toe te
schrijven 2).
Lichtelijk begrijpt men, dat aldus de hangende zaak vertraging moest
ondervinden.

Niet alleen de bezwaren der regulieren, maar ook de

leemten in de gegevens der bisschoppen waren hiervan de oorzaak.
Zelfs de laatste ophelderingen van Mgr. Zwijsen en Mgr. VanHoovdonk daalden niet genoeg in bijzonderheden af; daarbij deed Rome
weten, dat noch de genoemden, noch Mgr. van Haarlem op de
bezwaren der regulieren afdoende hadden geantwoord; hetgeen men
vooral hieraan weet, dat beide partijen niet genoeg met gemeen
overleg gehandeld en getracht hadden, zich te verstaan.

Het groote

ongerief daaruit voortvloeiend was vertraging. Wel waren de plannen
ingekomen, maar ook de bezwaren daartegen. Daarenboven, zoo ging

1)

Nunt. Arch. De Abt van Tongerloo aan de Congregatie, '29 Aug. 18;>5.
2) Nunt. Arcli. Proc. gen. Cist. aan de congregatie, G en 14 Sept. 18;>i>.
Zie d e bovenstaande bezwaren der genoemde regulieren in Bijlage X X V .

5i9
men voort, moesten nog eenige reguliere oversten worden aange
schreven, om ook hun bezwaren te zenden.

Om tijd te winnen, zou

kardinaal FRANSONI aan den visitator VAN LOO O. M. alle opwer
pingen tegen de indeelingsplannen meegeven. Grondig zou Mgr. BEL
GRADO ze overwegen en vervolgens den aartsbisschop en administrator

apostolicus van 's Hertogenbosch en de bisschoppen van Haarlem en
Breda uitnoodigen tot een conferentie.

Zoo zouden de opwerpingen

der kerkvoogden tegen de bezwaren der regulieren spoedig aan de
volledige congregatie kunnen worden voorgelegd. Zeer nuttig zou het
zijn, indien Mgr. ZWIJSEN, PARKDIS en VAN HOOYDONK tabellen voegden
bij hun verdeelingsplannen, zooals Mgr. van Haarlem dit wijselijk
gedaan had ').
Half October had de bedoelde conferentie plaats te Rijzenburg in
het gebouw, dat stond op het terrein, waar het nieuwe seminarie
werd gesticht. Behalve Mgr. BELGRADO waren aanwezig, Mgr. ZWIJSEN,
Mgr. VAN VREE en Mgr. VAN GENK, als plaatsvervanger van Mgr.
VAN HOOYDONK, die reeds hoogbejaard en zwak was.
Er werd besloten tot het opstellen eener Memorie, waarin zoowel
de rechten en privilegies der regulieren, als ook de indeeling der pa
rochies uitvoerig zou worden besproken. Met gematigdheid en kalmte,
die door den een of anderen regulier niet genoeg was in acht ge
nomen, zou men te werk gaan 2).
Den 20. November was de memorie gereed en door genoemde
kerkvoogden onderteekend. Mgr. PARKDIS, die geen staties van regu
lieren in zijn bisdom had, was natuurlijk in de zaak niet betrokken.
Na een vrij vurige inleiding, waarin eenige hoofdgrieven der boven
vermelde regulieren te berde komen, verdeelen de bisschoppen de
geopperde bezwaren in drie categorieën, waarop vervolgens afzonder
lijk wordt geantwoord.
I.

De indeeliyig der parochiën was dringend noodig, zooals de

congregatie zelve erkent. Men heeft dat werk begonnen en, trots alle
moeilijkheden en gevaren, voortgezet en voltooid. De indeeling is niet
ten uitvoer gelegd, omdat in eenige steden door de minderbroeders
en predikheeren bezwaren werden ingebracht, en vooral omdat men
te Rome alles nauwkeurig wilde overwegen. De bisschop van Haarlem
1)
2)

Aunt. Arch. Fransoni aan Belgrado, 15 Sept. 1855.
Nnnt. Arch. Belgrado aan Fransoni, 19 October 1855.
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heeft denzelfden weg gevolgd als de aartsbisschop, tegen wien men
echter weinig grieven heeft. De regulieren verlangen eenige staties
te behouden, omdat een grooter aantal kerken nuttiger is voor het
heil der zielen. De bisschoppen vonden in casu het beginsel niet be
wezen en supprimeerden twee kerken te Leeuwarden, twee te Leiden
en twee te Alkmaar. Wel geven zij toe, dat een betrekkelijke ver
meerdering van staties heilzaam is, maar zijn tevens van meening,
dat er te veel kleine kerken kunnen wezen Tal van nadeelen volgen
hieruit: Dij feestelijkheden kan de kerk de menigte niet bevatten;
partijschap onder de geloovigen, van wie de een tot CEPIIAS, de andere
tot APOLLO, een derde tot PAULUS wil behooren ; ijverzucht onder de
priesters. Dit alles blijft niet verborgen voor de protestanten, die de
eenvoudigen onder hen diets maken, dat ook de katholieken in ver
schillende secten zijn gesplitst. De procuratoren van eenige orden
waren zoo weinig op de hoogte der Nederlandsche toestanden, dat zij
in hun rapporten tegenstrijdige dingen beweerden: nu eens, dat de
parochies reeds vroeger juist omschreven waren en er thans een nieuwe
indeeling werd gemaakt; dan weer, dat er nooit eenige afscheiding
der staties geweest was.

Beide beweringen zijn valsch, daar alleen

in de steden, waar meerdere staties waren, elke omschrijving ontbrak,
terwijl de dorpsparochiën èn onderling èn van de steden, otschoon
niet altijd door zekere grenzen gescheiden waren.
II.

Met het Ah/emeen reglement voor de parochiale kerkbesturen

kan niet bedoeld zijn, de regulieren te schaden. De religieuze orden,
welker procuratoren bezwaren hebben ingebracht, hebben in dit land
geen burgerlijk bestaan, en hun goederen zijn bij het domein gevoegd.
Oude goederen bezitten zij niet meer en nieuwe kunnen zij niet ver
werven.

Aan het grootste gevaar zou men de kerkelijke goederen

blootstellen met ze op hun naam te schrijven.

Aan den bisschop

behoort het bestuur der parochieele goederen en bijgevolg was het
reglement noodzakelijk.

Tot spoed maande daarbij de wet van 10.

September 1853. Dit reglement werkt dan ook zeer heilzaam, omdat
door de koninklijke goedkeuring, die volstrekt niet was gevraagd, èn
het reglement èn de kerkelijke goederen in veiligheid zijn.

Kerkbe

sturen hebben in dit land reeds voor de reformatie bestaan.

Wijl

hier geen dotaties of beneficiën aanwezig zijn, maar zoowel de kerk
als de geestelijkheid door de opbrengst der kerkbanken en door giften
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worden ondersteund, werkt zulk een kerkbestuur zeer gunstig. Daaren
boven, zonder de instelling van een kerkbestuur zoude de regeering
de parochie nooit tot een moreel lichaam hebben gemaakt, wat toch
volstrekt noodzakelijk is.
Het kerkbestuur representeert niet de parochie, als door haar
gedeputeerd, is geen collegie, dat zich tegen den pastoor kan verzetten
of zich bemoeien met pastoreele ol godsdienstige zaken, maar het
representeert het kerkelijk gezag en vormt met en onder voorzitter
schap van den pastoor een collegie, dat de parochie als moreel
lichaam in foro civili vertegenwoordigt, volgens regels door den bis
schop gesteld, een collegie, waaraan met veel beperkingen en uit
zonderingen het zuiver tijdelijk beheer is toevertrouwt! en welks
beslissingen, met meerderheid van stemmen tegen den pastoor genomen
door den bisschop vernietigd kunnen worden. Dit druischt zeker niet
in tegen de waardigheid van den pastoor noch van den regulier.
Nog verder strekt de heilzame werking van het reglement zich
uit. De regulieren immers worden niet als zoodanig door de regee
ring erkend en nog minder als eigenaars der kerk en der kerkelijke
goederen aangemerkt. Juist daarom zijn deze goederen niet door den
staat genaast, omdat ze geacht worden aan de parochie te behooren,
aan de kerkelijke gemeente, die als zoodanig een moreel lichaam is.
Door het reglement wordt volstrekt niet verhinderd, dat er voor
de pastoors vaste bronnen van inkomsten, niet door het kerkbestuur,
maar door den pastoor beheerd, worden geopend.

Zoodanig toch is

de gift of hel legaat voor een jaardienst aan den tijdelijken pastoor;
terwijl alleen een legaat voor altijd ol een aantal jaren onder het
kerkbestuur komt. — Het reglement is zelfs noodig. om den pastoor
een vast inkomen te verzekeren; daarom zegt art. 23: »De bisschop
regelt de vaste kerkelijke inkomsten van den pastoor en van de verder
in de parochie aangestelde dienstdoende geestelijken" enz. Ten slotte
is het reglement noodig, om de Jura stolae, de oblaties en honoraria
door den bisschop te doen regelen. Om alle ergernis te voorkomen
is zulke regeling noodzakelijk.
III. De regulieren vallen hier te lande niet onder de constitutie
Firmandis van Benedictus XIV van G November 17i4.

Daar toch

wordt gesproken van parochiekerken, toebehoorend en verbonden aan
een klooster.

Maar iedereen weet, dat de reguliere parochiekerken
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niet bij een klooster behooren, omdat men een statie onmogelijk een
klooster kan noemen.
Met het gezegde meenen de bisschoppen te kunnen volstaan, en
smeeken daarna de congregatie,

toch zoodra mogelijk de indeeling

goed te keuren, omdat elk verder uitstel hoogst schadelijk is ').
BELGRADO zelf

belastte zich met de taak, deze Memorie aan den

prefect der propaganda te overreiken. Want den 14 December 1855
vertrok

hij

voor goed

uit Den Haag.

Hij werd opgevolgd door

Mgr. SETTIMIO MAMA VECCHIOTTI. De internuntius, de in zoo moeilijke
omstandigheden zonder twijfel veel voor de Nederlandsche katholieken
had gewerkt, werd verheven op den bisschoppelijken zetel van Ascoli,
en zijn laatste werk voor de Nederlandsche Kerkprovincie was een
warme aanbeveling der memorie.
Een maand later verzonden de bisschoppen het antwoord op de
bezwaren der Belgische abdijen. Het dateert van den huize Gerra den
2!). December 1855.

Uit hun

bewijsvoering besluiten zij, dat het

recht der abdijen volstrekt niet is geschonden. Immers, zoo meenden
zij,

dat recht had met de abdijen opgehouden te bestaan.

Ook

het patronaatrecht bestaat niet meer, omdat die kerken door het
bisdom of door geloovigen of door het rijk zijn vernieuwd. De pasto
rieën worden in sommige gemeenten door het rijk in leen gegeven.
Notabele sommen heeft het rijk besteed en steunt die kerken nog
door jaarlijksche toelagen. Hoe zal dan het oude patronaatrecht weer
op de nieuwe kerken zijn overgegaan ?

Met voorbeelden wordt dit

alles toegelicht: de abdij Thora, die alle patronaatrechten verloor;
het huis van den markies te Dergen-op-Zoom. De bisschoppen erken
nen, dat uit kracht der bullen van BONIFATIUS IX (f 1404) en van
het decreet van GREGORIUS IX (J 1241), uitgevaardigd naar het voorbeeld
zijner voorgangers INNOCENTIUS III (f1180) URDANUS III (f1187),
die rechten en privilegiën vroeger bestonden. Maar kunnen die rechten
niet verloren gaan ? Zelfs beroepen zij zich op de breve van 4 Maart
1853 en het schrijven der propaganda, door Mgr. BELGRADO den
11. Mei 1853 aan de bisschoppen verzonden1;, om te bewijzen, dat
daardoor «worden afgeschaft de voorrechten waarop de kloosterlingen
') Arch. Nimf., 26 Nov. 1855. Zie Bijlage XXVI.
2) Zie boven bl. 540 v.
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ziel. tegen de bisschoppen beroepen" '). Ook dit stuk was onderteekend
door Mgr. ZWIJSEN, Mgr. VAN VREE en Mgr. VAN HOOYDONK.

Den 12. Januari 1850 deed Mgr. VAN VREK nog twee decreten
r

Propaganda, bevestigd door den Paus, aan VECCHIOTTI toekomen

om altijd duidelijker te maken, .lat de goederen aan de parochie, en'
niet aan de regulieren behooren. Dit alles zendt nu VECHIIIOTTI 'den
18. Januari naar Home en dringt krachtig op een spoedige beslis
sing aan. 2)
Dit laatste viel te Rome op geen goede aanle. Eenigszins geraakt
antwoordde kardinaal FRANSONI, dat de bespoediging der zaak de
congregatie evenzeer ter harte ging als Mgr. van Haarlem en de andere
kerkvoogden. Mm diende doordrongen te zijn van het gewicht en de
moeilijkheid van het onderwerp, dat een ernstige overweging eischte.
Had men zich nauwkeuriger aan de instructies gehouden en was men
met de reguliere overheid in overleg getreden, dan zou men gemak
kelijker tot een vergelijk zijn gekomen. Reeds vóórdat ze te Rome
waren onderzocht en goedgekeurd, hadden de plannen van indeeling
gedeeltelijk uitvoering erlangd, en niet ten gunste der regulieren, die
zonder twijfel grooter welwillendheid hadden verdiend. Hierdoor,' zoo
besloot 1* RANSONI, was de zaak gaandeweg moeilijker geworden en
onaangename vertraging veroorzaakt:i).
Kardinaal FRANSONI, die aan de geschiedenis van het herstel der
hierarchie een groot deel heeft gehad, ontmoeten wij verder niet
meer; want hij werd in den zomer van 1856 opgevolgd door kardi
naal BARNABÖ, den vroegeren secretaris der propaganda. Deze nieuwe
prefect bespoedigde het werk en eindelijk kon op Maandag, den 25.
Juli, de algemeene vergadering der propaganda worden gehouden!
Vier volle uren werd er levendig gediscuteerd. Krachtig werd de zaakder religieuzen verdedigd door den kardinaal vicaris. Beide partijen
kunnen zich gelukwenschen. zeide kardinaal BARNABÖ na den afloop *).
Nadat de H. Vader de beslissingen der congregatie had goedgekeurd,
haastte kardinaal BARNABÖ zich, den internuntius en de bisschoppen
daarvan op de hoogte te stellen.
') bunt.
Aunt.
Nimt.
') Nunt.
2)

Aan den eersten werd gemeld, dat

Arrh., 29 December 1855. Zie Bijlage XX VIL
arch. Vecchiotti nan Fransoni, 18 .Tan. 18.">(i.
arch. Fransoni aan Vecchiotti, 1 Maart 1856.
arch. De abt van Tongerloo aan Vecchiotti, 1 Aug. 18">(i.

r».V(
allergewichtigste oorzaken de congregatie hadden genoopt, alleen een
voorloopigen en economischen maatregel te nemen, de quaestie der
geöischte rechten en titels op te schorten zonder daaraan afbreuk te
doen. Als reden gat' men op, dat de uitoefening van genoemde rechten
door de omstandigheden niet alleen ten zeerste werd bemoeilijkt?
maar tevens, zonder eenigen twijfel, de gemoederen nog meer van
elkaar zou vervreemden.

Daarentegen verlangden de kardinalen, dat

aan de regulieren de liefdevolle hulp, bescherming en zorg, die zij
verdienen, zou worden besteed.

Inzonderheid drukte men den intei-

nuntius op het hart, dat hij al zijn ijver en invloed te dien einde
zou aanwenden, zoowel bij de

bisschoppen

als bij de regulieie

oveiheid ').
De beslissing der hangende zaak kwam in October 18oü bij Mgi-

ZWIJSEN aan. Ongaarne wijzen de kardinalen er op, dat de kerkelijke
overheid in Nederland zich aan de vaak herhaalde instructies van
llome niet stipt genoeg heeft gehouden; dat sommige vragen in het
geheel niet zijn voorgesteld, dat andere door de uitvoering practisch
zijn beslist, nog vóórdat het antwoord uit Rome terug was, en dat
dit alles geschied is met geringe welwillendheid jegens de regulieren.
Ten vuile zijn de kardinalen overtuigd, dat veel door de vingers
moet worden gezien, wijl het te wijten is deels aan de ongunstige
omstandigheden van personen en plaatsen, deels aan de moeilijkheden
en

b lemmeringen van de zijde der regeering.

Uitstel zou daarom

schadelijk zijn en bijgevolg hebben de kardinalen, niettegenstaande
eenige ernstige bezwaren der regulieren, voor het oogenblik van de
rechtsquaestie afgezien en de indeeling der parochiën volgens het ver
langen en het plan der bisschoppen goedgekeurd. Wat echter het
Ali/emecn rei/lemenl voor de parochiale kerkbesturen betreft, de kardinalen keuren het om de reeds genoemde gewichtige omstandigheden
en redenen goed, mtt dien verstande nochtans, dat de bisschoppen
aan den H. Vader sanatie vragen van hetgeen ten spijt der HH. canones
geschied is 2).
Wel feeven

de kardinalen toe, dat de bul Firmandis van

BK.NK-

') Awit. Arrli. Barnabi) aan Vecchiotti, '2!t Aug. 18;>6.
2) Duidelijk wordt dit uit het feit, dat, naar h?t algemeen kerkelijk recht
alleen geestelijken de kerkelijke goederen kunnen besturen.
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DIC'TUS

XIV op de residenties en huizen der regulieren, zooals ze

thans in Nederland bestaan, niet van toepassing is; maar oordeelen
het juist daarom beter, dat een andere constitutie van dien Paus,
Apustolicum Ministerium wordt onderhouden ').
»Aan de leden der religieuze orden, zoo luidt het slot, die niet
alleen met hun zweet maar ook met hun bloed die landen hebben
besproeid,

is het te danken, dat er het ware geloof niet geheel ver

loren ging, maar later opnieuw zijn weldadig licht verspreidde. Mogen
daarom de bisschoppen hen voortdurend met hun herderlijke zurg
omringen" 2).
Nog voordat de beslissing was aangekomen, kon men voorzien, dat
ze aan geen der beide partijen zou voldoen.

Terwijl men van de

eene zijde vreesde, dat ten slotte alle rechten zouden verloren gaan,
was men aan de andere zijde voor aanmerkingen beducht, vooral
voor die aangaande het Algemeen reglement3).
Daarenboven, hoe kon een algemeene beslissing alle gevallen voor
zien ? De abt van Bornhem zou meenen nog te kunnen presenteeren
voor verschillende parochiën, omdat het schrijven van 29 Augustus
het geenszins verbood, terwijl daarentegen de bisschop van Breda zou
voortgaan met seculieren te benoemen, omdat, naar zijn meening,
alles zou blijven in statu quo. Volgens hem had de abt van Tongerloo
alléén recht op één benoeming, de abt van Bornhem op niet meer dan
drie. Op zijn beurt stond Mgr. ZWXJSEN alléén den abt van Berne
benoemingen toe, niet aan dien van Tongerloo.
Geen geringere bezwaren vreesde men in het bisdom Haarlem.
Kr was een groot aantal reguliere statiën.
besturen zou niet gemakkelijk zijn.

De organisatie der kerk

Hoe kon men in de behoeften

voorzien, daar de regulieren niet meer, zooals vroeger, veel van hun
eigen zouden geven?

Dit alles overwoog VKCCHIOTTI in de maand

September, toen hij de beslissing van '2U Augustus reeds had ont-

') Een exemplaar dezer constitutie werd hierbij gevoegd. Dit stuk in 1753
uitgevaardigd voor de Engelsche missie regelt de verhouding der regulieren
tot de apostolische vicarissen en verklaart ook de reguliere residentiën, die
minder dan 12 personen bevatten, exempt.
2)

Arrh. hisd. 's Bo.irh. Kunt. Arch. 29 Aug. 1856. Zie Bijlage XXVIII.
Arch. SunK Van Loo aan \ ecchiotti, 24 September; Zwijsen aan Vecchiotti, 31 Augustus 1856.
3)
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vangen, en vroeg dienaangaande te Home verklaringen en instruetiën ').
Middelerwijl wachtte het episcopaat met smart het einde der
hangende quaestie. Bitter klaagde Mgr. VAN VREE den 29. September
over de moeilijkheden, het geestelijk en tijdelijk nadeel, veroorzaakt
door het uitblijven der beslissing. Zelfs van wege het gouvernement
rezen er bezwaren betrekkelijk de pensioenen en toelagen der pas
toors in de steden; aangaande een legaat aan de kerk van Sinte
llosalia te Rotterdam vermaakt, op voorwaarde dat een kapel zou
worden geopend en bediend door de geestelijkheid van gemelde kerk.
Groote belemmering ondervond de benoeming der pastoors, omdat
men diegenen, wier parochies zouden gesupprimeerd worden, moest
voorbijgaan. Bij de ophanden zijnde wijzigingen bleef het schenken
van legaten en het doen van giften aan de kerk achterwege, omdat
men niet wist, tot welke kerk of parochie men in 't vervolg zou behooren. Om dezelfde redenen kon het Reglement op het parochiaal
armbestuur in de steden niet worden ingevoerd. Vands.ar een groote
verwarring en eindelooze twisten tusschen het parochiaal en burger
lijk armbestuur. Het ergste was, dat de oorzaak van al dat geharre
war zelfs niet aan de burgerlijke autoriteiten onbekend bleef. Hierdoor
ontstond een groote ontevredenheid onder de geestelijkheid en de
geloovigen en een den katholieken gevaarlijke beweging onder de
protestanten.
Terecht noemde Mgr. VAN VREE het in deze klacht aan Mgr.
VECCHIOTTI »een droevige en onhoudbare toestand". Niet langer durfde

hij verzwijgen, »dat vooral de II Godsdienst en de katholieke zaak er
grootelijks onder leden". »0, indien Uw Excellentie iets kan, om dezen
staat van zaken te doen ophouden, zoo besluit Mgr. VAN VREE, dan
smeek ik haar de hand aan het werk te slaan. Want nog eens, groote
onherstelbare rampen zijn reeds veroorzaakt, en wanneer de beslissing
nog langer uitblijft, zullen altijd grootere op ons neerkomen" 2).
Vermoedelijk heeft deze klacht Mgr. VECCHIOTTI geprikkeld tot
bespoediging der zaak.

Althans de beslissing, die reeds vóór half

September op de Nuntiatuur berustte, werd omstreeks 13 üctober
aan den bisschoppen overhandigd. Zelf wilde de internuntius bij Mgr.
') Nunt. Arrh. 4 October 1856.
2) Nunt. Arch. 29 Sept. 1856.
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van Utrecht en Mgr. van Haarlem de brenger zijn van bet hoogst
belangrijke stuk. Twee bijzondere redenen bewogen hem daartoe.
Vooreerst kon hij stellig meer mondeling dan schriftelijk bijdragen
tot een goede en vriendschappelijke verstandhouding der partijen,
welker pleitgeding thans door Rome beslist was; vervolgens kon hij
het beslissende decreet, zoo noodig, persoonlijk beter verklaren. En
dit was zonder twijfel noodzakelijk. Want ofschoon het stuk gericht
was aan het gansche episcopaat, golden de gegeven instructiën
hoofdzakelijk den aartsbisschop van Utrecht en den bisschop van
Haarlem, omdat in de andere bisdommen geen nieuwe indeeling
gemaakt was. Wat Mgr. van Haarlem betrof, deze had zich stipt aan
de instructiën der propaganda gehouden, en zoolang de zaak hangende
was, niets in het bisdom veranderd, zoodat bijgevolg ook hem de
correptie in het oflicieele stuk der propaganda niet trof. Alleen de
aartsbisschop had de plannen der indeeling uitgevoerd, vóór dat hem de
goedkeuring van Rome gewerd. Toch kon hij zich eeriigermate recht
vaardigen met te zeggen, dat alleen met betrekking tot de seculiere
geestelijkheid de indeeling haar beslag had, terwijl ze nopens de
regulieren in suspenso was gehouden. De berisping der propaganda
aangaande het Algemeen reglement kon niet worden toegepast op
den bisschop van Roermond, waar het Napoleontisch reglement van
30 December 1809 voorloopig in werking bleef1).
Om al deze gewichtige redenen bracht Mgr. VECCHIOTTI liet stuk
persoonlijk aan Mgr. ZWIJSEN en Mgr. VAN VREK. Dezen toonden zich
over de beslissing, nadat Mgr. VECCHIOTTI ze zin voor zin had ver
klaard, ten hoogste tevreden en stelden zich gaarne met de provin
ciaals der orden in betrekking, om de nog aanwezige moeilijkheden
te vereffenen. Ten einde samen te overleggen en eenparig te handelen
vertoefde Mgr. VAN VREE den 13. en 14. Ortober bij Mgr. ZWIJSEN
te Rijsenburg *).
Niet zoo tevreden waren de oversten van eenige religieuze orden.
Lang duurde het, eer men tot rust kwam. Maar te ver zou het ons
voeren, indien wij in bijzonderheden wilden nagaan, hoe men ten

') A'nnt. atrh. Vecchiotti aan de propaganda, ö üctober
2) Kunt. arrh. Zwijsen aan Vecchiotti, 10 October 18f>6.
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slotte tot een, deels vrijwillig deels gedwongen, vergelijk kwam 1).
De zoo lang verbeide indeeling der parochiën kwam eindelijk tot
uitvoering.

Bleef Mgr. ZWIJSEN maar weinig te doen overig, Mgr.

VAN VREE stond eerst bij den aanvang der moeilijke taak.

Met de omschrijving der verschillende parochiën verzond hij in de
maanden October, November en December een rondgaanden brief,
waarin hij de noodzakelijkheid en de voordeelen der parochieele
indeeling bepleit en dan overgaat tot de verplichtingen, die er nood
zakelijk uit volgen. Na het bevel der kerkvergadering van Trente te
hebben vermeld 2), gaat Mgr. VAN VKEE aldus voort:
«Voorwaar, Eerwaarde Medearbeiders en Beminde Geloovigen, dit
zoo bepaald en in zoo nadrukkelijke bewoordingen vervat bevel van
de laatste algemeene kerkvergadering toont zonneklaar, van den eenen
kant, hoe noodig voor het zielenheil de verdeeling der bevolking in
parochiën is, van den anderen kant, hoe onvermijdbaar voor den
bisschop de verplichting is, om die verdeeling, waar zij in zijn bis
dom ontbreken mocht, tot stand te brengen. Gij zult dan ook zonder
de minste verwondering vernemen, dat de H. Stoel, bekend met den
toestand der kerkelijke zaken hier te lande, dadelijk bij de weder
invoering der bisschoppelijke hierarchie, ons op de noodzakelijkheid
der parochiale omschrijving opmerkzaam heeft gemaakt, en ons ten
krachtigste heeft aangespoord, om, niettegenstaande den arbeid en de
moeilijkheden daarmede verbonden, aan die omschrijving ten spoe
digste de hand te leggen." De H. Stoel heeft den arbeid goedgekeurd.
»Met des te meer betrouwen op den goddelijken zegen en te zekerder
verwachting van heilrijke vruchten, gaan wij nu over tot de afkondiging der door ons tot betere beveiliging van het zielenheil der ons
toebetrouwden, vastgestelde oprichting en omschrijving der parochiën
inzonderheid van die steden van ons bisdom, in welke twee of meer
') Nunt. arch., Fr. Danzes O. P. aan Vecckiotti 13 October 18~><>, met een
mémoire, dat drie punten behandelt: Sur le projet de remaniement des circonscriptions paroissiales; sur la situation fature de notre ordre en Hollande;
sur la centralisation des oeuvres de charité entre les mains de 1'Episcopat.
Deze memorie was reeds vroeger aan de propaganda gezonden. T. a. p. De
provinciaal der minderbroeders aan Vecchiotti, 2") en '26 October 185(5;
Zwijsen aan Vecchiotti, 24 October 185fi; Vecchiotti aan de propaganda over
het behoud der dominikaner-parochie te Leiden, 20 October 1850.
*) Sessio 24, cap. 13. De Reformatione.
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kerken, onder de benaming van statiën zich bevinden, terwijl Wij
aan dit Ons Herderlijk schrijven liet daartoe strekkend besluit voor
iedere der bedoelde steden, ter gezamenlijke afkondiging toevoegen.''
Daarna gaat Mgr. VAN VREE over tot de verplichtingen, die uit
de indeeling voortspruiten: leder parochiaan is gehouden zijn kind
aan den eigen pastoor ten doop aan te bieden; heeft de verplichting
om in zijn eigen parochiekerk aan het gebod der paaschcommunie te
voldoen; moet zich tot den pastoor der parochie wenden, wanneer
hij de laatste HH. sacramenten wenscht te ontvangen; kan het huwe
lijk niet aangaan tenzij in tegenwoordigheid van zijn eigen pastoor
of een door hem gemachtigden priester.
»En nu, Eerwaarde Medearbeiders en Beminde geloovigen, nu
blijft ons ditmaal slechts over U op te wekken, om de zegeningen
Gods af te smeeken over de orde van zaken die bij dezen ingevoerd
wordt, en die, wel verre van nieuw te zijn, integendeel veel meer
eene herstelling is van die orde, welke sedert eeuwen door de H. Kerk
is gevestigd. Daarvoor zal de Litanie van de If. Moeder Gods, op den
vroeger door Ons voorgeschreven voet, tot het einde dezes jaars in
de Kerk gebeden worden" 1).
Zondag '20 October 1850 werd de indeeling geproclameerd te
Haarlem; Zondag 2 November te Amsterdam en te 's Gravenhage.
Vóór 1 Januari 1857 hoopte Mgr. VAN VREE met Gods hulp aan het
heele bisdom de nieuwe indeeling te geven.
De Fransche kerk te Amsterdam oordeelde Mgr. VAN VREE al te
klein, om als parochiekerk te kunnen dienen. Toen dit echter den
Franschen gezant te 's Gravenhage, comte DE REYNEVAL, ter ooren
kwam, richtte hij een Nota aan den internuntius met de vraag, of
rnen aan de Franschen niet het genoegen wilde doen, de parochie
te laten in de Fransche kerk. liet schijnt, dat Mgr. VAN VREE veel
moeite had, dit met een doelmatige indeeling overeen te brengen.
Kerst den 28. October 1850 schreef hij aan Mgr. VECCHIOTTI, dat
die kerk wel reeds in het eerste verdeelingsplan had gestaan als
parochiekerk, en dit nu voorloopig zou blijven, maar later een andere
bestemming zou krijgen. «Toch, voegde hij er bij, is de bestemming,
die ik op het oog heb, zeer schoon." Van een verandering is tot heden
') Herderlijk Schrijven, 1)1. 'I—4, 4—8.
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niets gekomen. De 1' ransche kerk, die op aanvraag van den Franschen
gezant en op liet uitdrukkelijk verlangen van den prefect der propa
ganda parochiekerk bleef, is het nog heden ij.
Den 20. December 1850 was de indeeling in alle steden, behalve
Rotterdam, voltooid. Crooswijk en het armbestuur van Rotterdam
veroorzaakten eenige vertraging. Wel drukte Mgr. VAN VREE de hoop
uit, dat weldra alles tot een goed einde zou komen, maar de vervulling
liet nog op zich wachten. Zelfs zijn ordonnantie voor die steden, waar
op den 1. Januari o( den 1. Februari 1857 de indeeling in werking
zou ti eden, baatte niet, ofschoon hij meende daarmee »een einde te
maken aan de klachten, die hier en daar nog aoor de geestelijkheid
werden geuit bij gebrek aan heldere inzage in het bedoelde onder
werp". In de eerste maanden van 1857 bleef de zaak te Rotterdam
onbeslist. Want toen Mgr. VAN VKEK in die dagen aan het gouverne
ment de officieele kennisgeving deed, dat in de Ilollandsche steden
Delft, Gouda, s Gravenhage, Leiden, Schiedam, Alkmaar, Amsterdam,
Haarlem en Hoorn in de plaats der vroegere 45 statiën thans 32
parochiën met hoofd- en hulpkerken waren opgericht, en den
11. Maart een koninklijk besluit al deze parochiën erkende, was
Rotterdam daarin nog niet begrepen. Eerst Zondag, den 30. Maart
1857 werd de verdeeling afgekondigd; waarop Mgr. van VKEE den
9. Mei aan de regeering kennis gaf, dat de 4 statiën van Rotterdam
tot parochiën waren verheven. Den 14. Juni volgde de koninklijke
erkenning').
Eenige onderhandelingen, die nog in den loop van 1857—1858
werden gevoerd aangaande de Franciskanerstatie te Alkmaar en de
Dominikanerstatie te Leiden, hadden geen gevolg. De staties bleven
gesupprimeerd. De verklaringen, die Mgr. VAN VHEE in het najaar
18<>7 te Rome gaf, waren zóó afdoende, dat niet alleen kardinaal
LARNABO, maar ook de vicaris-generaal der Dominikanerorde, pater
JANDEL, zich tevreden verklaarde :!).
Na het bovenstaande te hebben verhaald, begrijpen wij eenigszins
') Xunt. Arrh. Van Vree aan Vecchiotti, 28 October; Vecchiotti aan Barnabó, 29 October; Barnabó aan Vecchiotti, 18 November 1856.
2) Munt. Arrh. Van Vree aan Vecchiotti, 31 Maart 1857. Handboekje XIII,
J
bi. 327—330.
'
3)

Munt. Arrh. Barnabö aan Vecchiotti, 12 Januari 1858.
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den arbeid, welken het invoeren der parochieele indeeling vorderde.
»Wel stond het algemeen welzijn als hoofddoel op den "voorgrond,
maar aan de belangen van bijzondere hierbij betrokken personen, van
geestelijken zoowel als van leeken, mocht niet worden geschaad. Men
kan zich moeilijk voorstellen, hoeveel bekommering en hoofdbreken
dit vraagstuk medebracht, met welk een voorzichtig geduld het moest
worden opgelost. Alle plaatselijke toestanden moesten gekend, alle
bezwaren gewogen, alle klachten onderzocht; zelfs persoonlijke ge
voeligheden ontzien worden. Onze vaderen in 4853 waren niet minder
dan wij gehecht aan de kerk, waar zij zelf en hunne vaderen van
ouder tot ouder altijd t/ehoord hadden, waar zij bij alle gewichtige
gebeurtenissen van het leven hunne vreugde ol hunne droefheid voor
het II. Tabernakel hadden uitgestort" ')• Dit belangrijke en moeilijke
werk was thans, na vier jaren zwoegens, geheel voltooid.
Veel minder moeite en bekommering baarde de oprichting der
kapittels. Hierover spreekt reeds het vaak genoemde stuk, dat Mgr.
BELGRADO op last der propaganda, den 11. Mei 1853, aan alle nieuw
benoemde bisschoppen zond.
»De bedoeling en het plan des H. Vaders is, aldus genoemde cir
culaire, dat alle bisdommen dezer kerkelijke provincie, zoowel het
metropohtane als de sullragane, hun eigen kapittel zullen hebben,
welke Zijne Heiligheid te geschikter tijde door een bijzondere con
stitutie zal oprichten. Eenige keeren in het jaar zullen die kapittels
koordienst verrichten, en den aartsbisschop of den bisschop vooral op
groote feestdagen assisteeren; maar evenzeer zullen zij raadsliedenen
helpers der bisschoppen zijn, en dezen in den arbeid en de moeite
van het herderlijk bestuur ter zijde staan en hulp bieden.
«Mogen derhalve de bisschoppen, die beter dan anderen de tijds
omstandigheden en de behoeften zoowel van de heele Nederlandsche
Kerk als van elk bisdom in het bijzonder kennen, de zaak der kapit
tels ijverig en grondig overwegen ; nagaan de wijze waarop en de
middelen waarmede de kapittels kunnen worden opgericht; de aan
dacht vestigen zoowel op het aantal der kanunniken, als dat der
andere geestelijken, die aan de kapittels moeten verbonden zijn; in
één woord nauwkeurig onderzoeken wat noodzakelijk en nuttig is om
') H. J. M. Taskin, De Katholiek, Deel GXXnr, 1903 hl 215
II.
'
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het voornemen des H. Vaders uit te voeren, en zich afvragen of zij
een overvloed van vruchten uit deze instelling verwachten.
»Ten slotte zullen de bisschoppen al wat hun in deze zaak mel
denswaardig voorkomt aan den ondergeteekenden internuntius be
richten ; en deze zal het bekend maken aan den prefect der propa
ganda, die vervolgens, na den H. Vader te hebben geraadpleegd,
aangaande de kapittels zijn bevel zal geven" ').
Dat de bisschoppen volgaarne aan deze uitnoodiging voldeden,
behoelt geen vermelding. Weldra waren alle stukken en inlichtingen
aangaande de oprichting der kapittels verzameld, lioe kon men echter
aan de uitvoering denken, zoolang de indeeling der parochiën niet
was voltooid ?
Nauwelijks was evenwel die zware taak volledig afgewerkt, of
Mgr. VAN VREE ondernam in het najaar van 1857, zooals gezegd is,
een reis naar de eeuwige stad, en was de drager der stukken, die
aangaande de oprichting der kapittels bij den internuntius waren
ingekomen. Hij vond er een zeer gunstig onthaal en bezat weldra
bij Pius IX en den prefect der propaganda den noodigen invloed,
om deze zaak krachtig te bevorderen. Werkelijk mocht hij naar zijn
vaderland terugkeeren in de stellige verwachting, dat zich de oprichting
niet lang zou laten wachten.
Reeds den 7. Juni 1858 sprak dealgemeene vergadering der propa
ganda haar beslissend gevoelen uit. Er werd vastgesteld, dat in Nederland
naast het metropolitaue vier l.alhedrale kapittels zouden worden
opgericht. Daar echter hier te lande lang niet alles, wat het kerkelijk
recht betrekkelijk de kapittels verordent, tot uitvoering kon komen,
waren de kardinalen van meening, dat men, met verlof des H. Vaders,
bij de bul der oprichting een decreet zou voegen, dat de inrichting
der kapittels bepaalde. Ziehier den hoofdinhoud daarvan:
Prebenden voor de kapittels bestaan in de Nederlandsche bisdommen
niet. Daarom zullen de kanunniken niet bij de metropolitane of
kathedrale kerk resideeren. Door de eerste provinciale synode zullen
de dagen worden bepaald, waarop zij minstens eens in de maand
koordienst verrichten en met den bisschop vergaderen. De eerste
') Nunt. arrh. Belgrado aan de bisschoppen, 11 Mei 1853. Cf. Arcli. bi*
dom 's Bosch, Hierarchie.
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benoeming aller kanunniken zal de bisschop doen; vervolgens zal de
H. Stoel het recht zijner zes maanden handhaven; van de overblijvende
maanden behoudt de bisschop er drie, waarin hij vrij zijn candidaten
benoemt. De drie overige maanden zullen de kanunniken tot driemaal
toe een drietal candidaten kunnen presenleeren, uit welke de bisschop
zijn keuze kan doen. Meent de bisschop, zelfs uit de derde presentatie
er geen te moeten kiezen, dan herkrijgt hij het recht der vrije
benoeming.
Het geestelijk en tijdelijk bestuur der kathedrale kerk blijft bij
den bisschop. Er zal behalve den proost nog een kanunnik-theologaal
en een kanunnik-poenitencier in het kapittel zijn. De laatste zal°zoo
mogelijk in de nabijheid der kathedraal resideeren; of de eerste
theologische voorlezingen moet houden, zal de eerstvolgende synode
beslissen. Over het superpellicium zullen de kanunniken een zwarte
niet-zijden mozzetta mogen dragen 1).
Tegelijk met dit decreet vaardigde de propaganda een instructie
uit, die het kapittel onderricht over de keuze der candidaten voor
den bisschoppelijken zetel 2).
/es dagen daarna, den 23. Juli 1858, verscheen de constitutie der
oprichting. Hierdoor werd aan den aartsbisschop, de bisschoppen en
aan Mgr. ZWIJSKN in hoedanigheid van apostolisch administrator van
het bisdom 's-Hertogenbosch, de volmacht verleend kapittels op te
richten. Behoudens heigeen vervat was in het bovenvermelde decreet,
werden alle rechten en verplichtingen door de heilige canones bepaald.'
Nog in hetzelfde jaar gingen de meeste bisschoppen tot de instel
ling der kapittels over. Allen benoemden een proost met acht kanun
niken: de aartsbisschop van Utrecht den 8. December 1858, ,1e
bisschop van Haarlem den 4. November 1858, de apostolische admi
nistrator van 's Hertogenbosch den 8. December 1858, de bisschop
van Breda den 8. December 1858, de bisschop van Roermond wat
later, den 10. Februari 185!).
De kennisgeving van deze oprichting aan de regeering, gevorderd
door de wet van

10 September 1853, volgde spoedig daarna. Den

11. Februari 185!» verscheen daarop een kabinets-rescript, waarbij
') Decretum sarr. congr. etc. zie Statutu dioc. Buscoilnc.
*) Imlructio sacr. congr. etc. ibidem p. 27")—270.

p. 273—275.
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verklaard werd, dat de instelling van kapittels bij de hoofdkerken
der Nederlandsche diocesen bij de regeering geen bezwaar opleverde,
mits die lichamen zich hielden binnen de grenzen hunner inrichting,
en die instellingen niet geacht konden worden eenige verandering te
brengen in de bepaling van de vestigings-plaatsen van de hoofden van
het R. K. kerkgenootschap. Dit rescript werd den 22. Februari door
den minister van R. K. eeredienst aan de bisschoppen bekend gemaakt.
Daar de bisschop van Roermond zijn kapittel wat later had ingesteld
en dus die instelling later aan de regeering had meegedeeld, ontving
hij deze erkenning eerst den 4. Maart I8J9 ').
Intusschen waren de aartsbisschop en de bisschoppen nagenoeg
allen tot de zoo belangrijke benoeming van een vicaris-generaal over •
gegaan.

Mgr. VAN HOOYDONCK had het voorbeeld gegeven. Reeds in

den herfst van 1853 droeg hij die waardigheid op aan zijn coadjutor,
Mgr. VAN GENK, bisschop van Adras i. p. i. Ofschoon die aanstelling
reeds den 15. November 1853 erkend was, werd er eerst den 23.
Januari 1855 een toelage van ƒ800 aan verbonden.

Vrijstelling van

briefport hadden deze en de toekomstige vicarissen-generaal reeds den
28. November 1853 tegelijk met de bisschoppen verkregen 2).
Niet zoo spoedig kozen de andere bisschoppen een vicaris-generaal.
Mgr. VAN VHEE wachtte tot in het najaar van 1857 en stelde den
oud-aartspriester E. S. VAN DER HAAGEN ook toen slechts alleen aan
voor den tijd der vaak genoemde reis naar Rome.

Toch bleef de

vicaris-generaal na den terugkeer van den bisschop in zijn waardig
heid gehandhaafd 3).
Nu stelde ook Mgr. ZWIJSEN voor het aartsbisdom niet lang meer
uit. In de lente van 1858 benoemde hij A. I. SCHAEPMAN, den president
van het aartsbisschoppelijk seminarie te Rijsenburg, die den 10. Mei
van hetzelfde jaar werd erkend 4).
Mgr. PAUEDIS liet voor die hooge waardigheid het oog vallen op
H. J. DOMEN, president van het seminarie te Roermond. Deze, erkend
den 30. Juli 1858, heeft slechts een goed jaar zijn ambt bekleed, daar
hij den 8. November 1859 overleed.
>) Handboekje, XV, bl. 810, :U2.
Handboekje, X, bl. 283.
:i) Handboekje, XIV, bl. MIG.
Handboekje, XIV, bl. 'M2.
2)
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Het laatst werd de vicaris generaal voor het bisdom 's Hertogenbosch benoemd. De reden dezer lange vertraging kan wellicht hierin
worden gezocht, dat Mgr. ZWIJSEN in zijn hoedanigheid van apostolisch
administrator een coadjutor had in Mgr. J. Pu. DEI-PEN.

Eerst den

2:*. October 4806 benoemde Mgr. ZWIJSEN tot vicaris-generaal den
kanunnik

T. C. SWAGEMAKERS en bevestigde die benoeming in de

lente van 1808, toen hij het aartsbisschoppelijk bestuur neerlegde en
onder den titel van aartsbisschop-bisschop alléén het bisdom 's Her
togenbosch bleef beheeren
Eindelijk had dan de uitvoering der breve van i Maart 1853 haar
volledig beslag. Want eerst met de indeeling der parochiën, de op
richting der kapittels en de benoeming der vicarissen-generaal was
het herstel der hierarchie in het koninkrijk der Nederlanden voltooid.
Ofschoon echter in de eerste jaren na de benoeming der bisschoppen
deze volkomen organisatie ontbrak, kon toch het katholieke Neder
land met blijde lierheid roemen op het schitterende feit, dat de kerk
voogden bezit hadden genomen van de onlangs opgerichte zetels; kon
de dappere schare, die zoo veel tot deze gelukkige uitkomst had bij
gedragen, nu reeds de Nederlandsche Kerk geluk wenschen, omdat
zij in de oprichting der bisdommen de vruchtbare bron erkende,
waai uit de verdere volmaking der kerkregeling zeker zou voortvloeien.
Is het dan wonder, dat men in de eerste vreugde het nog te ver
richten werk vei'gat en reeds terstond er aan dacht, de heuglijke ge
beurtenis door een gedenkpenning te vereeuwigen ?
Ook thans wederom ging het eerste denkbeeld uit van Amsterdam,
uit den kring van het comité, dat intusschen in de vereeniging Recht
voor Allen was herschapen. Reeds in April 1853 correspondeerde de
vaak geprezen Dr. J. W. CRAMER over dit onderwerp met Mgr. BEL
GRADO. Zóó zeer was deze met die gedachte ingenomen, dat hij den

«30. April 1853 aan Dr. CRAMER het volledig ontwerp vaneen (jedenkpenninij zond. »lk geel u een idee, zegt hij, een medaille moet worden
geslagen in brons ot een ander metaal en in een groot aantal exem
plaren over het land verspreid.
school

2)

De opbrengst kan aan de normaal

of een andere goede instelling worden besteed. (>p de eene

') Schutjes, Oesrh. van het bisdom 'sHu toyeiihosch, II, bl. 176.
De toen geprojecteerde Katholieke Normaalschool te Leiden.

2)
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zijde moet de medaille het zinnebeeld

van den godsdienst dragen

met opgeheven kruis; op een wapenschild, dat met een band aan het
kruis hangt, een krans van olijfbladeren, in het midden daarvan
het wapen van het bisdom 1 trecht, rondom den krans de wapens der
bisdommen Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond.

Op de

andere zijde van den penning zal het beeld des H. Vaders prijken
en aan zijn voeten de woorden: Vier Maart 1853, omgeven docr een
stralenkrans en de volgende legende in 't Latijn en in 't, Hollandsch:
Haec dies quam fecil Dominus; deze is de da<j dien de Heer yemaakt heeft" ').
Ofschoon men het denkbeeld niet opgaf, lieten toch de tijdsomstan
digheden niet toe, het tot uitvoering te brengen. Op den hangen tijd
der Aprilbeweging volgde de hevige strijd tegen de wet op de kerk
genootschappen.

Eerst in October en November 1853 legde men de

hand aan het werk. De vereeniging Becht voor Allen te Amsterdam
vormde uit haar midden een commissie, waarvan Dr. CRAMER voor
zitter, J. A. ALBERDINGK THJJM secretaris was. Met dezen maakte R.
CRAEIJVANGER de commissie volledig.

J. A. AI.BERDINGK TIIIJM ontwierp de medalje, zooals hij zelf in
een zijner brieven verhaalt.

»Ook heb ik de medalje ontworpen,

schrijft hij, die aan de eene zijde de opwekking der dochter van
J Ai RUS voorstelde. De oflicieele theologen hier (Warmond enz.) kwamen
daar tegen op: omdat bij de predikers die Evangeliegeschiedenis door
gaans wordt

uitgelegd als een zinnebeeld van het verrijzen uit den

slaap der zonde. De medalje was intusschen bij F,. WIENER besteld
(naar de teekening van L. ROYER) en men liep gevaar, dat het een
groote schade voor de ondernemers zou worden; want door eenige ka
tholieke vereenigingen werd de opinie der hooge Heeren overgenomen.
Toen heeft mijn vriend LURASCO zich verantwoordelijk voor de kosten
gesteld" *). Tot zoo ver ALBERDINGK THIJM.
Zooals gezegd is werd zijn ontwerp dan in teekening gebracht door
den bekenden kunstenaar Louis ROYER, directeur der koninklijke
akademie van beeldende kunsten, en

het snijden van den penning

') Papi'ren Cramer. Belgrado aan Cramer, 30 April 1853.
2) Papieren Thijm. Thijm aan Dr. Jan ten Brink.
Ik dank dit schrijven
den Zeereerw. Pater J. C. Alberdingk Thijm.
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toevertrouwd aan «len met roem bekenden Venlonaar LEOPÖUP WIE
NER, destijds stempelsnijder der staatsmunt van het koninkrijk België

te Brussel. Met de uitgave zou zich de firma EANGENIIUYSEN te
Amsterdam belasten.
Het ontwerp van medaille door Mgr. BELGRADO gegeven werd
verder niet meer genoemd.
Een treffend zinnebeeld van het herstel der hierarchie zag men
in de opwekking van de dochter van JAÏRUS. Door sommigen werd
dit plan toegejuicht, door anderen volstrekt niet. Tot dezen behoorde
professor C. BROF.RE.
CRAMER,

»Met veel genoegen, aldus schreef hij aan Dr.

heb ik van u vernomen, dat er een medaille zou geslagen

worden. Schoon het plan van dat dochtertje mij niet zeer bevalt, hoop
ik toch, dat het voortgang hebbe" ')
Dit verlangen van BROERE werd vervuld. Einde Januari 1854 gaf
de firma LANGENHUYSEN een prospectus in het licht en deed het ver
gezeld gaan van een circulaire der commissie, aan de geestelijkheid
van Nederland gericht.

Aan de bisschoppen werd daarenboven een

schrijven verzonden, waarin de commissie zegt zich te vleien, »dat
Z. D. Hoogwaardigheid hare hooggeschatte goedkeuring niet zou ont
houden aan dit, naar heure bescheiden meening, even doeltreffend
als waardig middel, om te voldoen aan de alom zich openbarende
behoefte tot het brengen van een warme hulde aan het zoo zeer geeerbiedigd en diergeschat Episcopaat" 2).
Zoodra het vereischte aantal inteekenaren aan de voorwaarden
voldeed, werd de arbeid begonnen en in den herfst van 1851' was de
penning gereed. Op de voorzijde zag men de opwekking van .TAIRUS'
dochter. De geschiedenis van het wonder luidt aldus:
Een overste der synagoge kwam tot Jezus. En Hem ziende viel
hij neder voor zijn voeten en vroeg, dat Hij zou medegaan naar
zijn huis tot zijn dochter, die stervende was, en haar de hand zou
opleggen, opdat zij gezond mocht worden en leven.
op en volgde hem met zijn leerlingen.

JEZUS stond

En er kwamen er van het

huis des oversten der synagoge en zeiden tot hem: uw dochter is
dood, val den meester niet langer lastig. Maar toen JEZUS dit woord

<) Papieren Cramer, 30 December 185:5.
Arrh. bisd. Haarlem, 2 Febr. 1854.

2)
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huurde, zeide Hij tot den vader vau het maagdeke: wil niet vreezen,
geloof alleen en zij zal gezond worden. En toen Hij aan het huis
gekomen was, nam Hij PETRUS, JACOBUS en JOANNES en den vader
en de moeder der dochter met zich. En Hij zag de pijpers en de
woelende scharen en zeide tot hen: (iaat weg, want deze maagd is
niet dood, maar zij slaapt. En zij, wel wetende, dat zij dood was,
bespotten Hem. En Hij ging binnen, nam hare hand en zeide:
Talitha cumi, hetgeen beteekent: Jonge dochter sta op! En haar
geest kwam weder en zij stond op en wandelde. En Hij gebood, dat
men haar spijze zoude geven.
De jonge dochter was het zinnebeeld der bisschoppelijke hierarchie,
het sedert de XVI0 eeuw aan Nederland ontvallen episcopaat; tot
hetwelk de God der ontferming thans had gezegd: Ik zeg u, sta op;
en terstond was de hierarchie opgerezen en bloeide.
Boven de groep der Opwekking verrijst de morgenzon met het
teeken des kruises en er onder staat geschreven: Ait illi: Talitha
Cumi, quod est interpretatum: puella, tibi dico, sunje.
Op de keerzijde ziet men de wapens van het aartsbisdom en de
viei bisdommen. Het middenwapen is dat van het oude bisdom en
aartsbisdom van Utrecht, beladen met het blazoen van Mgr. JOANNES
ZWIJSEN. Ter rechterhand het wapen van het bisdom Haarlem, gequartileerd met het blazoen van Mgr. FRANCISCUS JACOBUS VAN VREE.
lei linkerzijde het wapen van het bisdom 's Hertogenbosch, de quartieren zijn blank en wachten het wapen des toekomstigen bisschops.
Onder het wapen van het bisdom Haarlem ziet men een gedeeld
schild: aan de eene zijde het wapen van het bisdom Breda, ontleend
aan dat van het bisdom Antwerpen, aan de andere het wapen van
Mgr. JOANNES VAN Hoovdonk.
Ten slotte onder het wapen van 's- Hei togenbosch dat van Mgr.
JOANNES AUGUSTINUS PAREDIS. Alle genoemde wapenschilden zijn
bedekt door de hoeden van sinopel, de insignes der bisschoppelijke
vrijdommen. Op de middenruimte leest men:
ANNO R. S. CIO 10 CCCLIII

Pio

IX PONT. MAX.

SER. REG. WILHELMI III AN. V
EPISCOPALI HIERARCHIA
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SINGULARI DEI BENEFICIO
NEERLANDIAE RESTITUTA
CIVES CATHOLICI
GRATULANTUR.

In het jaar des herwonnen heils 4853, onder het pausschap van
Pius IX, in het vijfde jaar der regeering van den doorluchtigen
Koning WILLEM III verblijden zich de katholieke burgers in de
bisschoppelijke hierarchie, door Gods bijzondere gunst in Nederland
hersteld.
Bij dezen gedenkpenning ontving de inteekenaar een beschrijving
van J. A. ALBERDINGK THIJM, met den titel:

De gedenkpenning van

het herstel der bisschoppelijke hierarchie in Nederland. In Hollandsche
en Fransche uitgave verscheen dit boekje bij de firma LANGENHUYSEN.
Algemeen vond men, dat de penning door ROYER en WIENER zeer
schoon was uitgevoerd. »De kunstenaars met de vervaardiging der
medaille belast, zoo schreef DUCHASTEL aan CHAMER, hebben hun taak
uitmuntend volbracht. Zij hebben gegloeid van een heilig vuur en
hun genie weten op te heffen tot de heiligheid van het onderwerp.
Met andere woorden, hun werk is schoon. Deze bladzijde van de ge
schiedenis der katholieke kerk in Nederland zal ons in onze oude
dagen een zoete herinnering zijn" ').
Een exemplaar van den penning werd' aangeboden aan hen, die
uit den aard der zaak zelve, beschouwd van het standpunt der vereeniging Recht voor Allen, »in de nauwste betrekking tot de heugelijke
in het metaal vermelde gebeurtenis" stonden. Tot dezen behoorden
Mr. VAN SONSREECK , de bisschoppen van Nederland. Mgr. BELGRADO,
Mgr. BARNABÖ, Kardinaal FRANSONI, die de medalje roemde »èn om
het gekozen en welbegrepen onderwerp, èn om de keurige bearbeiding";
Kardinaal ANTONELLI, die antwoordt: »De keuze van het onderwerp,
om op eene gebeurtenis, die de goede Nederlanders met vreugde ver
vulde te zinspelen, heett geheel mijne goedkeuring verworven, zoodat
ik niet aarzel er mij geluk mee te wenschen". Z. H. Pius IX ontving
een gouden en een bronzen exemplaar. Tot onuitsprekelijke vreugde
der vereeniging Recht voor Allen gewerd haar president P. VAN CRANENBURGH een antwoord

van den H. Vader.

«Met erkentelijkheid"

') Papieren Crnmer. Duchastel aan Cramer, 22 Sept. 1854.
II.
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aanvaardt de Paus »den uitmuntend bewerkten gedenkpenning" en
het bijgaande schrijven. Tot onderpand Zijner hooge welwillendheid
schenkt Hij zijn apostolischen zegen en herdenkt met de innigste
blijdschap, de uitstekende gevoelens, die de katholieken van Nederland
bezielen jegens den Stoel van PETRUS, het middelpunt der katholieke
waarheid en eenheid, en de groote vreugde dierzelfde katholieken bij
het herstel der kerkelijke hierarchie 1).
1)

Mededeeling uit de briefwisseling van het bestuur det• Vereeniging: Recht
voor allen. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1855.

HOOFDSTUK XV.

BESLUIT.

»In den Heer vertrouwen Wij, aldus de breve Ex ijua die, dat
door den ijver en de herderlijke zorg der bisschoppen de katholieke
godsdienst in Nederland altijd meer in kracht toenemen en een blijden
wasdom hebben zal.... En opziende tot den Stichter en Volmaker
des geloofs, JEZUS, smeeken wij Hem ootmoedig, dat Hij al hetgeen
Wij tot welzijn en bloei der katholieke Kerk in het koninkrijk der
Nederlanden meenden te moeten bepalen en vaststellen, ook door zijne
goddelijke hulp gelieve te bevestigen en te versterken."
Overvloedig is deze bede van Pius IX verhoord, zijn vertrouwen
is een voorspelling gebleken. Want sinds het herstel der hierarchie
verheugt zich de Kerk van Nederland onder Gods zegen in frissche
kracht, weligen bloei en rijke 'vruchtbaarheid, en legt aldus getuigenis
af van het nieuwe leven, dat haar door Pius IX is ingestort; toont
te zijn de boom des levens, onder welks schaduw wij allen ruim
schoots van de heerlijke vrucht genieten.
Wie denkt hier niet terstond aan den onschatbaren zegen der
synoden, die gedurende drie eeuwen hadden gezwegen en eerst nu,
tengevolge der herstelde hierarchie, haar vermanende stem opnieuw
mochten verheffen? Aan het provinciaal concilie van Utrecht ten jare
1865 te 's-Hertogenbosch gehouden, waar acht gemijterde vaders uit
Nederland en koloniën, de oversten der kloosterorden, de afgevaar
digden der verschillende kapittels en presidenten der groote seminariën
een

vergadering vormden, doorluchtig, eerbiedwaardig en indruk

wekkend, als de plaats waar zij zetelde, het hoogkoor der majestueuze
Bossche kathedraal.
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De Handelingen van dit concilie, zegt Dr. SCHAEPMAN , in tien
titels beschreven, vormen een waardig monument van het geloof, de
wijsheid en het beleid der Nederlandsche kerkvoogden. Met warme
woorden loofde en prees dan ook de Congregatio de Propaganda fide
in haar schrijven van 19 Juli 1866 de nauwgezette zorg in de ver
klaring der geloofsleer; de kloeke getuigenis tegenover de nieuwere
dwalingen; de hooge voorzichtigheid in het verzekeren dei' tucht, en
om dit alles: de onvolprezen zorg der herders voor de hun toever
trouwde kudde des Heeren' ').
Ter herinnering aan dit concilie en aan het herstel der hierarchie
plaatste Mgr. ZWIJSEN in de St. Janskerk aan de linkerzijde van den
hoofdingang het volgende opschrift:
Pio IX PONT. MAX.
IN ECCLESIAE ATQUE ORBIS CHRISTIANI BONUM
DIVINITUS DATO
PATRI AC SOSPITATORI CATHOLICI NOMINIS
QUOD EPISCOPALES IN NEERLANDIA CATHEDRAS
PER TRIA FERME SAECÜLA VACANTES
PRISTINO HONORI AC DIGNITATI RESTITUERIT
QUODQUE PRIMAM INSTAURATAE PROV. ULTRAJECTEN. SvNODUM
QÜAE EO SUFFRAGANTE XXIV SEPTEMBR. MDCCCLXV INCHOATA
HAC IPSA IN AEDE IV OCTOBR. P. S. FEL. ABSOLUTA EST
APOSTOLICA AUCTORITATK BECOGNOVERIT
EJUSDEMQUE ACTA ET DECRETA
EDI AC PROMULGARI PERMISERIT
JOANNES ZWIJSEN ARCHIEP. ULTRAJECTEN. ET METROPOLITA
IIDEMQUE EPISCOPI HUJÜS PROV. SUFFRAGANEI ET AUXILIARES
NECNON VICARII APOST. TRANSMARIN. MISSIONUM
CUM REGULARIUM ORD. PRAELATIS AC SUPERIORIBUS
ET CAPITUL. CATHEDRAL. CANONICIS PROCURATORIBUS
QUOTQUOT CONC1LIO INTERFUERUNT UNIVERSI
AD MEMORIAM AÜSPICATISSIMAE ACTIONIS
SIMUL AC BENIGNITAT1S PONTIFICIAE
POSTERITATI COMMENDANDAM
HONORIS P1ETAT1SQUE CAUSA MON. FAC. CUR.
MDCCCLXVI 2j.
') Neerlandia ratholica. Prooemium, p. VI.
a) Dit luidt vertolkt aldus:
»Voor Paus Pius IX, die tot heil der Kerk en der christelijke wereld
door God werd geschonken, den Vader en bevorderaar van den katholieken
naam, omdat Hij de bisschoppelijke zetels in Nederland, bijna drie eeuwen
ledig staande, in de vroegere eer en waardigheid hersteld heeft; en omdat

573
De Handelingen van dit provinciaal concilie vormden den grond
slag van die der diocesaan-synoden, welke, tijdens het jaar 1807, in
de groote seminariën van alle bisdommen vergaderden. Ter gedach
tenis aan dat van het bisdom 's Hei togenbosch plaatste Mgr.Zwi.isEN
een opschrift aan «Ie rechterzijde van den hoofdingang der St. Janskerk. Het luidt:
AEVITERNITATI
IN MEMORIAM PRIMAE
POST REDINTEGRATAM IN NEERLANDIA ANNO MDCCOLIII HIERARCHIAM
DIOECESANAE BUSCODUCENSIS SYNODI
WAK A SE 1ND1CTA FUIT ET INCHOATA IN SEM. EL>. DE IIAARE»
XXIX APRILIS MDCCCLXVII DEIN ABSOLUTA II MAI INSEQUENTI
Cül CONGRESSÜI
JUXTA DECRETA S. CONGREG. DE PROP. FIDE XVI Juni MDCCCLXVI
INTERFUERUNT
EP1SCOPUS AUXILIARIS SAMENSIS
VICARIUS GENERALIS
CAPITULUM ECCLESIAE CATHEDRALIS
ABBAS BERNENSIS ORD. PRAEMONST.
SUPERIOR GENERALIS CONGREG. FR. B. V. M. MATR. MISER.
SUPERIORES SEMINARII ESPISC.
ARCHIPRESBYTERI RURALES ET
B1NI EX UNOQUOQUE DECANATU I'AROCHI
JOANNES ZWIJSEN
ARCHIEPISCOPUS
Ac TUM TEMPORIS DIOEC. BUSCOD. ADMINISTRATOR APOSTOLICUS
EPISCOPUS JAM BUSCODUCENSIS
LAPIDEM HUNC POX. CUR.
MDCCCLVIII 1).

hij de synode der herstelde Utrechtsche kerkprovincie, ouder zijne begunstiging
den 24. September 1865 begonnen in deze Kerk, en hier den 4. October
daarna gelukkig voltooid, met zijn apostolisch gezag heeft bekrachtigd, en
toestond, hare Handelingen en besluiten uit te geven en te verspreiden, hebben
Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht en Metropoliet, de bisschoppen
dezer kerkprovincie en de hulpbisschoppen, de apostolische vicarissen der
overzeesche missiën met de reguliere prelaten en oversten en de afgevaardigden
der kathedrale kapittels, allen die de synode hebben bijgewoond, om de
herinnering aan d6ze hoogst gelukkige gebeurtenis en tevens aan de goeder
tierenheid des Pausen voor het nageslacht te bewaren, ter betuiging hunner
vereering en kinderlyke liefde, dezen gedenksteen doen plaatseD, 1866"."
') Dat is: „Tot eeuwigdurende gedachtenis, ter herinnering aan de eerste,
na de in Nederland ten jare 1853 herstelde hierarchie, gehouden diocesaansynode van het bisdom 's Hertogenbosch, welke door hem is bijeengeroepen,
en begonnen in het bisschoppelijk seminarie te Haaien, den 29. April 1867
en voltooid dan 2. Mei daarna; in welke vergadering, volgens de besluiten
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Wellicht zal iemand de opmerking maken, dat dc blijde gang
der Nederlandsche kerk aldra is vertraagd, en als bewijs daarvoor
aanvoeren, dat de synoden, zoo heilzaam, zelfs zoo noodzakelijk voor
liet goede beheer der bisdommen en door BENEDICTUS XIV genoemd:
het heil der kerk, de schrik harer vijanden, de bevestiging van het
katholiek geloof, sedert 1867 niet meer werden gehouden.
Dit laatste is waar. Maar volgt hieruit, dat de kerk van Nederland
kwijnt en de kerkelijke wetten niet onderhoudt? Volstrekt niet. Dat
het algemeen kerkelijk recht om de drie jaar een provinciale en ieder
jaar een diocesane synode voorschrijft, is bekend. Maar, kan de H.
Stoel wetten voorschrijven, zoo kan hij ook dispenseeren. Die dispen
satie nu heeft Pius IX aan de Utrechtsche kerkprovincie verleend
op voorwaarde, dat men de. volgende regeling onderhoudt:
»Eenmaal 's jaars vergaderen de pastoors bij den deken van het
distiict; eveneens vergaderen de dekens jaarlijks bij den bisschop.
Telken

jare roept de bisschop het kapittel, eenige professoren der

seminariën en eenige pastoors ter vergadering op; alsdan worden door
den bisschop

volgens gebleken behoeften de noodige bepalingen ge

maakt. Deze vergadering vervangt de diocesaan-synode, en heet daarom
prosynodale vergadering. De bisschoppen komen minstens eenmaal
's jaars te zamen, om te beraadslagen over de aangelegenheden der
provincie. Deze bijeenkomst der bisschoppen treedt in de plaats van
het provinciaal concilie". Dit organisme van bestuur stelde Rome vast
bij decreet van 10 Juli 181)6. »De inrichting is eenvoudig en werkt
gemakkelijk, maar juist daardoor krachtig, zonder veel gedruisch,
gestadig, veilig" en heeft tot do heilzaamste uitkomsten geleid, den
bloei van de Nederlandsche kerk ').

van de II. Congregatie de prop. Hde, tegenwoordig wareu de hulpbisschop
van Samos, de vicaris generaal, het kathedraal kapittel, de abt van Berne
der orde van Premonstreit. de generaaloverste der broeders van O. L. V.
moeder van barmhartigheid, de oversten der bisschoppelijke seminaries, de dekens
en twee pastoors uit elk dekenaat, heeft Joannes Zwijsen, aartsbisschop en
destijds apostolisch administrator, thans bisschop van 's Hertogenbosch, dezen
steen doen plaatsen. 1868".
Het afschrift van bovenstaande opschriften dank ik aan mijn vriend, den
Weled. Zeergel. Heer Dr. E. Cordewener, leeraar aan het gymnasium te
's Hertogenbosch.
') H. J. M. Taskin, in De Katholiek, Deel 123, bl. 221.
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Getuige van dien bloei is de fiere strijd der katholieken voor liet
onderwijs. Trots de bezwaren door Mgr. ZWIJSEN bij de regeering
ingebracht1), waren wij in 1857 geslagen met de neutrale godsdienstlooze
school.

Een liberale mist hing er destijds in het katholieke kamp.

Men zag niet ver. Zes katholieke kamerleden stemden vóór de wet,
omdat ze niet antigodsdienstig

was, maar vooral omdat ze uit de

smidse van

Gelukkig stemden de zes andere er

tegen, wel
onding is.

IHORBECKK kwam.

wetend, dat de neutrale school als opvoedingsmiddel een

Van dien tijd dagteekent de strijd voor het katholiek onderwijs,
voor de godsdienstig-zedelijke opvoeding van het kind. Niet weinigen
waren aanvankelijk

weifelachtig: Wie zal de enorme sommen gelds

aanbrengen, om in de kosten der bijzondere scholen te voorzien? De
macht der fortuin ontbreekt.

Daarbij kwam nog, dat menigeen de

eeuwige tegenstelling tusschen den geest Gods en den geest fier wereld
niet inzag. Niet veel kwaads zag men in de neutrale school: de stem
van den syllabus had nog niet weerklonken 2).
De bisschoppen echter hielden de wacht en stonden daar hoog op
de tinne, om het terrein te overzien.

En toen de tijd gekomen was

en het vijandelijk gevaar naderde, klonk het noodsein machtig lanjrs
het Nederlandsche strand, ik bedoel het Mandement van 22 Juli 18(3S
over het onderwijs.
Het zij verre, aldus geven wij den korten inhoud weer, dat de
Kerk

zich tegen ontwikkeling en doelmatige kennis verzet. Integen

deel,

ten allen tijde was zij de draagster der ware beschaving. Doch

niet alleen kennis beoogt haar onderwijs.
Haar school heelt de strekking, om de jeugd evenzeer tot goede
/.eden te vormen, als in de beginselen der wetenschappen te onder
wijzen. Dit oogmerk bereikt zij door het godsdienstig onderlicht, dat
volgens Pus IX in de opvoeding een zóó voorname plaats inneemt,
dat daarbij vergeleken al het andere als bijzaak voorkomt. De katho
lieken mogen hun goedkeuring niet schenken aan een opleiding, die
afgescheiden is van het geloof en het gezag der Kerk. Aan het school
onderwijs kent de H. Kerk een onberekenbarjen invloed toe op de
godsdienstige vorming der jeugd.
') Vgl. De Ka'koliek, t. a. p. hl. 223, nool.
Prop. 48.

2)
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Van dien invloed van het onderwijs zijn de voorstanders van den
ongodsdienstigen, enkel stoffelijk gezinden geest dezer eeuw dieper
overtuigd, dan sommige onnadenkende en nalatige katholieken
Zul een school het vertrouwen der katholieken verdienen, dan is
het niet voldoende, dat ze den katholieken godsdienst eerbiedigt, dat
is, volstrekt onaangeroerd laat, maar ze moet dien godsdienst doen
kennen en leeren beoefenen.
maatschappelijk

onderricht

Ten nauwste is op zulke school het

met het godsdienstige verbonden; het

godsdienstig beginsel doordringt er het onderwijs door en door.
Het onderwijs der scholen, waaruit de invloed der Kerk en de
godsdienst is gebannen, en waar alleen een natuurlijke zedenleer, of'
wat verkieslijker zou wezen, noch godsdienst noch zedenleer een plaats
vindt, is gebrekkig en daarom kan een katholiek er zijn goedkeuring
niet aan hechten.
Alleen daar, waar geen katholieke school bestaat en in de neutrale
school niets onderwezen wordt, dat in strijd is met den godsdienst
en de christelijke zedenleer, kan het bezoek der laatste worden toe
gestaan als een droeve noodzakelijkheid.
Bestaan er echter katholieke scholen, dan nemen Wij liet niet op
Ons, om hem, die zijn kinderen toeli zendt naar de neutrale school,
hieromtrent lichtelijk gerust te stellen.
Ten slotte vragen de bisschoppen ondersteuning voor de oprichting
van katholieke scholen, omdat de katholieke school het gewone hulp
middel der katholieke opvoeding is.
Dit indrukwekkend mandement had eeri zegenrijk gevolg. Met het
levendigst bewustzijn van zijn heiligen plicht en zijn goed recht tevens
aanvaardde het katholieke vulk den strijd voor de katholieke school.
Een strijd, gevoerd met nooit versagende volharding, met immer aan
groeiend vertrouwen, met bewonderenswaardige offervaardigheid; een
strijd, die de gelukkige overtuiging altijd dieper wortelen deed, dat
het onderwijs noodzakelijk gepaard

moet gaan met een zedelijk-

godsdienstige opvoeding; een strijd, die reeds een onschatbaar rijken
buit afwierp

voor de godsdienstige

vorming van duizenden; een

strijd eindelijk, die, ofschoon nog niet volstreden, eenmaal met de
eindoverwinning zal worden bekroond: »de vrijmaking en volkomen
rechtsgelijkheid van het katholieke onderwijs" ').
') Herderlijk schrijven van Mgr. Leijten. De Tijd, 2H Febr. 1903.
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In die gedeeltelijke overwinning deelen reeds onze talrijke en
bloeiende instellingen van middelbaar en hooger onderwijs, en met
reuzenschreden gaan zij haar volkomen ontwikkeling te gemoet. Mogen
zij weldra zóó stijgen in aantal en volmaaktheid, dat niemand meer
elders wetenschap zoekt, op gevaar
te verliezen!

van zijn deugd en zijn geloof'

Een ander bewijs van het hernieuwde katholieke leven gedurende
de laatste vijftig jaren is de altijd nauwer aansluiting bij den stede
houder van Christus, het middelpunt der katholieke eenheid. De vurige
godsdienstzin, het levendig werkdadig geloof vertolkte zich in gloeiende
liefde voor de H. Kerk, in innige verknochtheid aan den H. Stoel,
waarvoor men niet enkel

zijn goud, maar ook zijn bloed veil had.

»Onze aalmoezen zijn bij stroomen naar het middenpunt dezer eenheid
heengevloeid, en ieder muntstuk van die aalmoes is een gedenkpenning
geworden, gestempeld met dien stempel die de eeuwen heeft getrot
seerd, de kracht van het katholiek geloof.
geld!

Maar wat spreek ik van

Onze heldenzonen zijn bij duizenden naar Home opgetrokken

en onze moeders hebben geen oogenblik geaarzeld hèn af te staan,
die het vleesch waren van haar vleesch, het bloed van haar bloed" <)•
Fier klonken deze woorden op de Park-meeting te Amsterdam
(21 Juni 1871). De bloem der geestelijkheid was er vereenigd met
de keur van leeken, te zamen 4000 in getal.

Protest werd er aan-

geteekend, afkeuring uitgesproken tegen de overweldiging van Rome
en den kerkelijken staat. Maar tevens zond de meeting in naam der
Nederlandsche katholieken een plechtige dankzegging naar Rome voor
het zegenrijke herstel der hierarchie.

Een andere motie bracht eer

biedige hulde en verzekering van onwankelbare gehoorzaamheid aan
het Nederlandsch episcopaat.
Van denzelfden geest getuigen de meetings van 17 December 1888
te Utrecht en van den 22. September 1895 te 's Hertogenbosch.
En de geestdrift, die er heerschte, ging vergezeld van schitterende
daden. Die daden zijn de gestadige oprichting van nieuwe parochiën.
Met dankbaar gemoed wijst Mgr. VAN DE YEN op 150 2).
de talrijke kerkgebouwen, die sedert 185I1 verrezen.

1)
iJ)

Prof. De Rijk op de Park-meeting.
Herderlijk schrijven van 10 Febr. 1903.

Het zijn

Hoe trilt het
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katholieke hart van vreugde bij het zien onzer gebouwde en herstelde
tempels, onzer scholen en seminariën, onzer kloosters en ziekenhuizen,
onzer gasthuizen en inrichtingen voor armen en hulpbehoevenden!
Waarlijk schitterend heeft het katholieke Nederland beantwoord aan
de hoopvolle verwachting, door Pius IX in het jaar 1853 geuit:»Wij
koesteren de hoop dat de geloovigen, onze geliefde zonen, wier her
haalde en dringende bede om het herstel der bisschoppelijke hiër
archie wij gretig hebben aanvaard en wier

wenschen wij hebben

vervuld, niet in gebreke zullen blijven, hun herders door nog mildere
vrome giften en bijdragen behulpzaam te zijn, om hen in staat te
stellen, in al het noodige tot de wederoprichting der bisschoppelijke
zetels en de bevordering van wasdom en bloei van den katholieken
godsdienst te voorzien".
Kostbaarder dan het zuiverste goud was de ijver van geestelijken
en leeken, om de belangen der Kerk te bevorderen, de kennis der
geloofswaarheden te verspreiden, de eer en de rechten der religie te
handhaven en te verdedigen, de ware christelijke beginselen te be
lijden, te verklaren en in alle kringen en op elk gebied ingang te
doen vinden, het katholiek bewustzijn steeds hooger te wekken, het
katholiek

leven tot altijd grooter werkzaamheid te prikkelen en ;ian

godsdienstzin en godsvrucht nieuw voedsel te verschall'en.
Deze ijver openbaart zich in woord en geschrift, in de zegenspreidende voortbrengselen der katholieke pers, in tal van dag-, week
en maandbladen, in godsdienstige, wetenschappelijke en letterkundige
tijdschriften, in kleine en uitgebreider werken.
Heerlijk schittert die ijver in de uitmuntend geslaagde poging, 0111
de noodlottige gevolgen der ongeloovige universiteit zooveel mogelijk
te keeren: de oprichting der heilzame vereenigingen Geloof en Weten
schap

of onder een

Amsterdam, waar ze

anderen

titel

met hetzelfde doel.

Eerst te

weldra bloeide, jaren lang omstreeks honderd

studenten telde en eindelijk leidde tot een katholieken leerstoel aan
de stedelijke universiteit; dan te Utrecht; iets later te Leiden, waar
ze een privaten cursus van wijsbegeerte ten gevolge had; en verder
te Groningen en Delft. Met vereenigingsleven der katholieke studenten
bloeit,

brengt reeds heerlijke vruchten en belooft nog overvloedig

meer voor de toekomst.
De katholieke heeren staan daarbij niet achter. Geloof en Welen-

57(1
schap dringt overal door.
voortreffelijke

Welke vlucht heeft in die vijftig jaren de

Vereeniging van den

II. Vincentius a Paulo niet

genomen? Wie bewondert niet die talrijke bonden, patronaten, kringen,
vereenigingen van den meest verschillenden aard, voor bijna eiken
leeftijd en stand ? vereenigingen, die aan den godsdienst ontsproten,
in den godsdienst blijvende kracht putten, tot godsdienst opwekken,
maar tevens aan de maatschappelijke opvoeding medewerken, tijdelijke
belangen behai tigen en in aardsche behoeften en nooden voorzien!
Dit alles is de oorzaak van den altijd aangroeienden, geestdriftigen
drang naai hooger en volmaakter zieleleven, dat zich vooral uitspreekt
in tallooze roepingen voor den geestelijken stand, voor den zwaren
arbeid der missiën, voor den religieuzen staat. Met ontroering staren
wij op die talrijke orden en congregaties van mannelijke en vrouwelijke
religieuzen, die in de verpleging van zieken en armen en ouden van
dagen, in de opvoeding van weezen, in de verbetering van diep
gevallenen, in de verzorging van krankzinnigen; vooral echter in het
geven van onderwijs een schitterende getuigenis afleggen van hun
krachtig geloof, ijvervolle toewijding en oll'ervaardige liefde.
Is het wonder, dat de bisschoppen bij de herinnering van zooveel
weldaden en

zegeningen,

voortgevloeid uit het blijde herstel der

hierarchie, ter gelegenheid van het gouden jubilé, lucht gaven aan
hun dankbaar gemoed en ook hun onderhoorigen opwekten tot vurige
dankbaarheid ?

Dat Zondag de 8. Maart 1U03 voor het katholieke

Nederland een dag was van Aanbidding en bij het plechtig lof het
heerlijk Te Deum opsteeg uit het dankbaar gemoed <)?
En al bleef ook de feestelijkheid binnen de muren der godshuizen
besloten, niet minder oprecht en innig was de erkentelijkheid.
blijde dank werd gebracht aan den oneindig goeden (iod, den
Gever van alle goed, die in zijn ontfermende liefde de Kerk van
Nederland, gelijk weleer het dochtertje van JAÏRUS, na een slaap van
drie eeuwen opwekte ten leven, het volle, frissche krachtige leven,
dat er bruist door haar aderen.
Dank aan Pu s IX. die de Neder landsche Kerk uit den staat van

') Vg], voor het bovenstaande en voor hetgeen beneden volgt de Herderlijke
Blieven van HH DD. HII. de bisschoppen van Nederland in De Tijd van
24, 25, 27, 28 Februari en 1 Maart 1903.
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missie verhief; wiens onsterfelijke naam tot het einde der dagen met
het roemrijk herstel onzer hierarchie zal blijven verknocht.
Dank aan de eerste kerkvoogden! want zij hebben met apostolischen
ij vei en beleidvolle kracht de breve van Pius IX ten uitvoer gelegd
en de jeugdige kerkprovincie bestuurd.
Dank aan de wakkere, aanzienlijke katholieke leeken van Nederland!
gewerkt en gezwoegd hebben zij, hun aanzien en talenten besteed,
om den eersten stoot te geven aan het herstel der hierarchie, waaraan
zij later met nederig geloof en kinderlijke onderwerping ten einde
toe hebben gehoorzaamd.
Dank aan het doorluchtig koninklijk huis, dat over ons regeert!
Aan

WILLEM

II, die onze practische vrijmaking doorzette! aan

WILLEM III, onder wiens regeering het herstel tot stand kwam, dat

Hij begunstigde en goedkeurde. Moge die edele trouw met overvloedige
zegening worden vergolden aan zijn Koninklijke Dochter, onze geeerbiedigde Koningin WILHELMINA !
Dank ten slotte aan Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden, de
tegenwoordige bisschoppen van Nederland, die het erfdeel der vaderen
besturen met zachtmoedige kracht en voorzichtig beleid.

Geve God,

dat deze eerbiedwaardige Herders de Kerk van Nederland nog lang
zien groeien en bloeien; nog lang de vruchten genieten van het
zegenrijk herstel der hierarchie in Nederland,

A A N H A N G S E L .

BIJLAGEN,

BIJLAGE I (Zie bl. 48).
Dit dubbel schrijven van president VAN VREE is gericht aan DR.
J. W. CRAMER en uit den tekst duidelijk. Het berust in Papieren
CRAMER, Katholieke Associatie.

WelEdele Heer.
Met veel genoegen heb ik de mij toegezondene concepten ontvangen
en gelezen. Zij zijn een bewijs zoo van uwen voorbeeldigen ijver voor de
goede zaak, als van uwe geschiktheid (geroepenheid) om haar vooruit te
zetten. Gaarne had ik een paar geheel vrije dagen gehad, om de concepten
te overwegen en dan, volgens uw verzoek, mijne bedenkingen op te tee
kenen. Ik beken dat ik, nu het tijd ter uitvoering is, eenigszins huiverig
ben om op sommige punten te besluiten. Zoolang eene onderneming nog
in eene onzekere toekomst ligt, is het gemakkelijk genoeg opinies te uiten ;
men maakt geen zwarigheid, omdat er nog tijd tot overwegen is, omdat
eene dwaling geen wezenlijk gevaar van slechte gevolgen aanbrengt.
Anders is het, wanneer het besluit aanstonds ter uitvoering staat gelegd
te worden, of althans op de uitvoering der onderneming een zekeren invloed
moet uitoefenen. Na gezette en bedaarde overweging vrees ik in geen
geval mijne opinie te zeggen; over eene stof, vooraf grondig door mij
bearbeid, wil ik ook, desnoods, onverwachts en voor de vuist mij verklaren;
maar hoe te doen met onderwerpen, die men niet meester is ? Ik verlang
zeer, dat hetgeen ik ga schrijven, gehouden worde voor wat het is:
gedachten, waarvan ik het voor en tegen niet genoeg overwogen heb, om
ze als mijne onwankelbare overtuiging op te geven. Ziehier dan wat mij
is voorgekomen.
Na lectuur van de wet en de reglementen vroeg ik mij zeiven : wat
zal die associatie, aldus tot stand gebracht, doen ? Antwoord: de gods
dienstige vrijheid handhaven. — Goed ; maar dat is zoo algemeen, zoo
onbestemd. Wat zal zij eigenlijk doen tot dat einde ? — Antwoord:
Beraadslagen, besluiten nemen en doen uitvoeren, gelden ontvangen en
uitgeven, — zoodat men, lid wordende, op zich neemt mede te werken tot
hetgeen men volstrekt nog niet kent ? — Voorzeker, en uit te voeren
hetgeen zal voorgeschreven worden. — Dat is blinde gehoorzaamheid! Niet geheel

en al; want de besluiten worden genomen op de algemeene vergaderingen, behou
dens dezer verantwoordelijkheid aan de Algemeene Vergadering, welke b.v. tien
maanden later zal gehouden worden. — Maar de associatie moet leven, werken,
invloed oefenen op den toestand van het oogenblik; om dit te kunnen
doen is het noodig dat het Hoofdbestuur besluiten kan nemen en ten
uitvoer doen leggen ; algemeene vergaderingen kunnen niet zoo licht ge
houden worden. — Toegegeven ; maar is het noodig dat het Hoofdbestuur
eene geheel discretionnaire macht bezit ? Eene macht, door niets anders
omschreven dan door het zoo onbestemd uitgedrukte doel: handhaving
van de godsdienstige vrijheid *? Inderdaad, het Hoofdbestuur kan zeggen :
1 état c'est moi. Het doel worde nauwkeuriger omschreven, de middelen
worden meer bepaald opgegeven, — met voorbehoud om deze volente socielale
verder uit tc breiden, — en reeds daardoor zal de macht van 't Hoofd
bestuur beperkt zijn, terwijl het vage ook uit den geest der leden zr.1
worden weggenomen, hetwelk anderzins ten gevolge zal hebben, dat z:j
of zonder werkzaaihheid zullen blijven of, hunne plaatselijke afdeeling als
een afgerond geheel beschouwende, zich aan de algemeene belangen weinig
zullen laten gelegen liggen. De mensch, die vrijwillig werken zal, moet het
werk, door hem te verrichten, beminnen, daartoe moet hij het in zijn
omvang en in zijne bijzonderheden kennen. Stelt ge hem het gemeen
schappelijke werk niet aldus voor, dan zal hij, zoo hij toch werken wil,
zich een afzonderlijk werk voorstellen. — Men bedenke wel dat de associatie
eene geheel vrijwillige vereeniging is, waarbij niemand het voornemen heeft
om zijn wil en zijne genegenheden af te staan en in de handen van anderen
neder te leggen ; waarin dus ieder het in 't onbestemde gelaten doel naar
zijne eigene zienswijze zal verklaren, 't welk eene bron van veel ongenoegen
en van scheuring zal worden. De leden zoowel als het hoofdbestuur moeten
door de bepaling van het doel en voor zoover mogelijk van de middelen
tegen hunne eigene onstandvastigheid en eigenzinnigheid gewaarborgd
worden. — Indien men dan het doel nauwkeurig en de middelen minder
onnauwkeurig dan gebeurd is, bepaalt, zou dan tegen het Hoofdbestuur
geene bedenking meer bestaan ? — Zeer zeker, want ook dan weet nog
niemand wat het Hoofdbestuur niet zou kunnen. Er moet ter eerste alge
meene vergadering eene instructie voor het Hoofdbestuur gemaakt worden,
waaraan het zich te houden heeft. Daarbij zal dan worden gezegd hoever
zijne discretionnaire macht zich zal uitstrekken. Die instructie is op iedere
algemeene vergadering veranderbaar.
Het doel der associatie is niet alleen onbestemd, maar blijkens de
ontworpen circulaire niet eens geheel uitgedrukt. Volgens het wetsontwerp
is t handhaven van vrijheid, alzoo afwering van belemmering; volgens de
circulaire is het daarenboven aanwending van krachten om van de verkregene rechten gebruik te maken en vruchten te plukken. De circulaire is
op dit punt beter dan de wet.
Het doorhakken van den knoop omtrent den zetel van liet Hoofdbestuur
is gewaagd. De beslissing wilde ik liever aan eene vergadering, waartoe
lieden uit de verschillende provinciën samen gekomen zijn, overlaten. Men
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overtuige hen dan, dat A. de bij uitstek geschikte plaats voor 't Hoofd
bestuur is. Bij mij staat dit vast dat het brandpunt van werking in Holland
moet zijn, althans volstrekt niet in eeu der Katholieke provinciën. I)e
vijand is hier, niet daar Doch het is niet onmogelijk het brandpunt van
werking hier en den zetel van het Hoofdbestuur elders te hebben. Men
make b.v. twee comité's onder één Hoofdbestuur. Het zal dunkt mij
genoeg kunnen zijn dat het Hoofdbestuur 4 malen 'sjaars vergadert.
De provinciale raden, niets anders zijnde dan agenten van 't Hoofd
bestuur, schijnen niet geroepen te moeten worden 0111 stemhebbende afge
vaardigden naar de algemeene vergadering te zenden. Wanneer alle afdeelingen vertegenwoordigd zijn, dan is de geheele associatie vertegenwoordigd,
tenzij dat men lid der associatie kon zijn zonder tot eene afdeeling te
behooren. Liever wilde ik uit de provinciale raden iemand doen afvaardigen
ter vergadering van het Hoofdbestuur, in welke beslist zal worden over de
punten van beschrijving voor de algemeene vergadering.
Men kan aan de afdeelingen geen vrije beschikking laten over de kas
der associatie. Hier moet een middenterm gevonden worden, waardoor het
belang der gansche associatie en van ieder harer afdeelingen overeen
gebracht wordt. Zooals het thans ligt, zou eene groote plaats, b.v. Am
sterdam, de gansche kas der associatie verslinden kunnen,
Ik moet eindigen, of mijn brief kan niet meer ter spoortrein. Zou het
niet goed wezen vooreerst slechts groote omtrekken te maken en de aan
vulling daarvan aan de associatie zelve over te laten V
Adieu! mijne groeten aan the Rev. Smits. Houd mijn vormloozen brief
niet voor een uitvloeisel van onachtzaamheid of onbeleefdheid ; de haast
waarmede ik moet te werk gaan draagt er de schuld van.
Na de vriendelijkste groeten en de herhaalde verzekering mijner groote
belangstelling in de zaak en mijner hoogachting voor uwen persoon, heb
ik de eer te verblijven,
Uw dw. dn.
F. J. V A N VK K E .
Warmond, 2(> Oct. ' 1H.

WelKdele fleer.
Heb veel dank voor uwe mededeelingen. En retour zend ik U nevens
gaande blaadje, waar ik eeuige aanmerkingen op heb geschreven Gaarne
beken ik dat niet alles vooraf kan bepaald worden ; ik geloof zelfs dat
sommige dingen, die men vooraf genoegzaam kent 0111 ze te kunnen be
palen, evenwel aan de algemeene vergadering overgelaten moeten worden,
opdat deze, met haar eigen werk ingenomen, haren leden eene groote
zucht tot verspreiding mede naar huis geve. Doch de algemeene beginselen,
waarop de werking der associatie gegrond zal zijn, en die dus ook den
kring harer werkzaamheden omschrijven, mogen uit een ontwerp van
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constitutie niet afwezig zijn. Zonder dit constitueert men eigenlijk niets,
maar maakt men hoogstens een werktuig dat, wijl deszelfs deelen uit
vrije willen bestaan, die zich slechts in eene abstractie vereenigd hebben,
zeer licht in eoncreto ongeschikt en onbruikbaar kan bevonden worden!
Waarschijnlijk zou dit reeds ten spoedigste blijken, reeds ter eerste algemeene vergadering, waarin besluiten zouden moeten genomen worden tot
werkzaamheden. Het zou blijken, dat men elkander niet verstaan had;
dat men het heel anders gemeend had; dat men op dien voet niet wel
i van de associatie zijn kan, althans niet van eenig bestuur enz. enz. enz.
Er is ook niet uitdrukkelijk genoeg voorzien in het geval van wijzigingen
der wet. Kan de algemeene vergadering daarmede leven naar welgevallen ?
Ik houde het er voor dat dit niet moet zijn, ten ware misschien voor ééne
maal. Later zou men b.v. de verlangde wijzigingen eerst ter kennisse
brengen van de stemgerechtigde leden der afdeelingen, opdat zij hunnen
afgevaardigden een last zouden kunnen medegeven, of wel opdat voor dit
doel met het bestuur der afdeelingen, maar de leden zelve hun afge
vaardigde kozen, die dan zonder ruggespraak zou stemmen. Ofte ook wel
iets anders, dat eenige vastheid aan de constitutie gave ter conserveering.
Indien ik vandaag eene inspiratie krijg omtrent de kieszaak, welke ik
geschikt acht om als een soort van manifest bij de Kath. kiezers te dienen,
zal ik mij dadelijk aan 't werk zetten en dan ontvangt ü. E. morgen
t geen ik bijeengebracht zal hebben. Komt er morgen niets, dan zal het
ook tevergeefs zijn langer te wachten, want dan heb ik den tijd vooreerst
niet meer om er mij mede bezig te houden.
Na de hartelijkste groeten en de warmste wenschen voor de zaak in
t algemeen en voor het slagen der huidige avondcomparitie in 't bijzonder,
neb ik de eer te verblijven

Warmond, 3 Nov. '48.

Van UwE. de Dw. D. en Vriend,
F. J. VAN VREE.

BIJLAGE II (Zie bl. 48).
Het ontstaan van dit Ontwerp blijkt uit den tekst. Hot berust
in Papieren Cramer, Katholieke Associatie.

Ontwerp van Wet
v o o n DE

KATHOLIJKE ASSOCIATIE YAN NEDERLAND.
DOEI,.

Art. 1. He Katholijkc Associatie stelt zich ten doel: de handhaving,
bescherming en verwezenlijking, in het belang harer geloofsgenooten, van
de regten door de Grondwet voor Nederland aan alle inwoners van dit
Rijk gewaarborgd.
Art. 2. Zoodanige grondwettige regten zijn hoofdzakelijk:
a. de vrijheid van godsdienst;
b. de vrijheid van onderwijs ;
c. het recht van vereeniging en van vergadering ;
d. de regtstreeksche verkiezingen,
Art. .'1. Ook stelt de Associatie zich voor de zedelijke vorming van
do katholijkc behoeftigen te bevorderen
MIDDELEN.

Art. 4. Om dit doel te bereiken, zal de Associatie een wettig en ge
oorloofd gebruik maken van alle middelen, bij de Grondwet aan ieder
ingezeten toegekend, en inzonderheid :
a. van de vrijheid van drukpers :
b. van het recht van petitie;
en voorts, van alle andere middelen, door .de landswetten verleend.
BETREKKING VAN DE ASSOCIATIE TOT DEN STAAT.

Art. 5. De Associatie eerbiedigt, naar de leer der katholijke Kerk, de
magten, door de Grondwet erkend.
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BETREKKING VAN DE ASSOCIATIE TOT ANDERE GODSDIENSTIGE
GENOOTSCHAPPEN.

Art. 6. Do Associatie stelt zich niet ten doel de regten of stoffelijke
belangen van andere Kerkgenootschappen en van hunne belijders te bcnadeden doch verlangt, met handhaving van eigen regt, liefde en eens
&
gezindheid te bevorderen.
LEDEN.

•
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Art. 15. De vice-president treedt op in de plaats van den president
bij diens afwezigheid.
Art. 16. De secretaris is belast met en verantwoordelijk voor al het
schrijfwerk van het Hoofdbestuur en heeft de zorg over de archieven. Hij
heeft het regt, onder goedkeuring van het Hoofdbestuur, zich een of
meerdere klerken toe te voegen, tot de remuneratie van wier diensten de
kas der Associatie hem in staat zal stellen.
Art 17. De thesaurier voert, onder goedkeuring van het Hoofdbestuur,
het beheer over de fondsen der Associatie. Hij heeft die fondsen onder
zijne berusting en bewaart ze, met overleg van den president, onder zijne
verantwoordelijkheid.
Art 18. De thesaurier ontvangt alle zes maanden opgave van de thesauriers
der plaatselijke Besturen, betreffende het cijfer van de leden der Afdeeling
en betreffende de bij hen ingekomen gelden, benevens de voor de kas van
het Hoofdbestuur bestemde gelden zelve.
b. Plaatselijke Besturen.
Art. 19. Aan het hoofd van elke Afdeeling der Associatie staat een
plaatselijk Bestuur. Een derde gedeelte van de leden van die Besturen
treedt jaarlijks af. De afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar.
Art. 20. De plaatselijke Besturen oefenen hunne magt volgens een
door hen zeiven, overeenkomstig de Algemeene Wet, vast te stellen Regle
ment, hetwelk ter kennis van het Hoofdbestuur zal worden gebragt. De
helft der contributiën van de Afdeeling zal kunnen worden aangewend tot
plaatselijke einden; de andere helft zal worden gestort in de kas der
Associatie.
Art. 21. De plaatselijke Besturen dragen zorg voor de uitvoering der
besluiten van de Algemeene Vergadering en van al zulke besluiten van
het Hoofdbestuur als in Art. 11 genoemd zijn. Ook zijn de plaatselijke
Besturen belast met de inning van de wekelijksche contributiën der leden
Art. 22. De plaatselijke Besturen zullen voor den lsten Februarij van
elk jaar aan den secretaris van het Hoofdbestuur een beredeneerd verslag
inzenden van den toestand der Afdeeling gedurende het afgeloopeii jaar.
Dit verslag zal, ter gelegenheid van het stemmen over het delegeren ter
Algemeene Vergadering en over het hernieuwen van het Bestuur, aan do
leden der Afdeeling worden medegedeeld.
VERGADERINGEN,

a. Algemeene Vergadering.
Art. 23. De gewone Algemeene Vergadering zal jaarlijks gehouden
worden in den loop der maand Mei. Tot het deelnemen aan deze vergadering
zullen de Afdeelingen worden uitgenoodigd gedelegeerden te zenden, met
dien verstande, dat Afdeelingen beneden de 200 leden 2 afgevaardigden
zenden zullen, die beneden de ,'500 leden 4 afgevaardigden, beneden de 400
leden 6 afgevaardigden en zoo vervolgens voor elk honderdtal leden twee
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Afgevaardigden. Deze gedelegeerden zullen bij relatieve meerderheid door
de leden der Afdeelingen gekozen worden, moetende altijd een van hen
door het Bestuur uit zijn midden worden benoemd. Afdeelingen minder
dan vijftig leden tellende, zullen te dezer vergadering worden vertegen
woordigd door een lid van het plaatselijk Bestuur, door de leden der Afdeeling te kiezen. Deze gedelegeerden maken gezamenlijk met het Hoofd
bestuur het Wetgevend Lichaam der Associatie uit.
Art. 24. Ook zal het Hoofdbestuur buitengewone Algemeene Verga
deringen kunnen beleggen, zoo dikwerf het van oordeel is, dat de omstan
digheden zulks noodzakelijk maken.
Art. 25. Van de benoeming der gedelegeerden ter Algemeene Verga
dering moet blijken door een bewijs hunner benoeming, door den secretaris
der plaatselijke Besturen of zijn plaatsvervanger onderteekend.
Art 26. Op de gewone Algemeene vergadering deelt het Hoofdbestuur,
bij monde van den secretaris, een volledig verslag mede omtrent al hetgeen
den toestand der Associatie betreft, waarna resumptie geschiedt der inge
komen rapporten en der verdere stukken de Associatie rakende. Vervolgens
rapporteert het Hoofdbestuur, bij monde van den thesaurier, betreffende
den toestand der geldmiddelen, waarbij hij tevens rekening en verant
woording van zijn gevoerd beheer overlegt. Deze rekening en verantwoor
ding zal worden gesteld in handen eener Commissie, bestaande uit vijf
leden, door de Vergadering uit haar midden te kiezen, die ter eerstvolgende
gewone Algemeene Vergadering van hare bevinding verslag zal doen. Voorts
brengt het Hoofdbestuur in discussie de voorstellen, welke ter openbare
behandeling van de plaatselijke Besturen zijn ingekomen of die van het
Hoofdbestuur zijn uitgegaan.
Art. 27. Elk voorstel door de Vergadering bij meerderheid van stem
mende leden aangenomen, is verbindend voor de gansche Associatie.
Art. 28. Ter eerste Algemeene Vergadering zal worden bepaald, of en
in hoeverre er schadeloosstelling voor reiskosten zal gegeven worden aan
de gedelegeerden.
b. Vergaderingen van het Hoofdbestuur.
Art. 29. Minstens om de drie maanden komt het Hoofdbestuur bijeen.
Het uitvoerend comité zal ook, des noodig, tusschentijds het Hoofdbestuur
kunnen bijeenroepen,
c. Vergaderingen van Besturen der / laatselijke Afdeelingen
Art 30. Minstens om de twee maanden komen de Besturen der Af
deelingen bijeen, ter behandeling van datgene, wat elke Afdeeling ter be
reiking van het doel der Associatie zou kunnen in het werk stellen.
ADDITIONEEL

ARTIKEL.

Art. 31. Deze wet voor de katholijke Associatie van Nederland is
voorloopig en verbindend voor het geheel der Associatie en voor elk harer
Afdeelingen, slechts tot den tijd der eerstkomende Algemeene Vergadering,
te welker gelegenheid zij aan de sanctie der Algemeene Vergadering zal
onderworpen worden.

BIJLAGE III (Zie bl. 187).
Het onderstaande schrijven, bij wijze van circulaire verzonden,
is uit den tekst duidelijk. Het berust onder de Papieren CRAMER,

Hel Fr arisch Da<)blad.

Amice !
Vertrouwende, dat de démarche, welke ik de vrijheid neem bij U te
doen, mij, om der zaak wille, door U ten goede zal worden gehouden, heb
ik de eer het volgende ter uwer kennis te brengen :
Gelijk U bekend is, heeft het Journal de la Haye opgehouden te bestaan.
Schoon dit door niemand eigentlijk betreurd wordt, is het mij echter van
onderscheidene kanten ter oore gekomen, dat de diplomatieke wereld en
het gansche Buitenland het evenwel zeer jammer vindt, thans van alle
gelegenheid verstoken te zijn, om kennis te nemen van hetgeen hier te
lande belangrijks voorvalt. Het Buitenland vindt dit te meer jammer, daar
het er grooten prijs op stelt, bij den aanvang van het nieuwe tijdperk, dat
wij zijn ingetreden, de officieele handelingen der tegenwoordige regeering,
de beraadslagingen der Staten-Gencraal, de bewegingen van den openbaren
volksgeest nauwkeurig en geregeld te leeren kennen. Meer dan ooit heeft
het belangstellend het oog op ons land gericht — en het Journal de In Hai/e
opgehouden hebbende te bestaan, mist het thans alle gelegenheid 0111 zich
daaromtrent geregeld op de hoogte te kunnen houden.
Kennis dragende van dit levendig verlangen van de diplomatieke
wereld en van vele uitstekende personen in het Buitenland naar een
Fransch orgaan van hetgeen in ons land meldenswaardigs geschiedt, heb
ik, in overleg met eenige onzer vrienden, het plan opgevat, zoo mogelijk
het te dezen uitgedrukt verlangen tot verwezenlijking te brengen.
Het was echter niet zoozeer het verlangen om aan het Buitenland en
de Diplomatie genoegen te geven, dat dit plan tot rijpheid heeft gebragt,
als wel de overtuiging van het onberekenbaar voordeel, hetwelk een wel
geredigeerd, in de Fransche taal geschreven dagblad in katholijken zin,
aan de zaak der godsdienst en der maatschappelijke orde kan schenken.
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Met behulp van een zoodanig dagblad zal immers eerstens èn ons voorleden èn onze tegenwoordige toestand geheel naar waarheid bloot gelogd
kunnen worden voor het oog van het Buitenland, dat thans onbekend 13
met onze grieven en zorgen van vroeger en heden en daarvoor alzoo
nauwelijks eenige sympathie koestert; - door een zoodanig dagblad zal,
ten andere, de publieke opinie van het beschaafde Europa in zulk eenen
zin gewijzigd, bepaald en gevestigd worden, dat onze tegenstanders, 0111
haar veroordeelend vonnis te ontgaan, meer dan ooit verplicht zullen zijn
hunne overheersehingszucht op te geven en ons het ongestoord genot te
gunnen onzer tot dusverre slechts op het papier gewaarborgde regten. Zij
zullen daartoe verplicht zijn, omdat zij, voortgaande liberaliteit voor te
wenden, in plaats van te oefenen, gevaar, stellig gevaar zullen loopen, dat
hun eiken dag het masker van het geveinsd gelaat gerukt wordt, en zij,
den naam van liberaal te zijn stellende bovenal, tot eiken prijs aan dit
gevaar zullen willen ontsnappen. Met eenig vertrouwen mogen wij het
daarom zeggen, met een Fransch dagblad zijn wij meester van de positie.
Deze overtuiging was het, welke het plan deed rijpen, een Fransch journaal,
strijdende voor onze regten en de regten en belangen onzer H Godsdienst,
tot stand te brengen. En komen er geene onvoorziene beletselen in den
weg — en worden vooral de pogingen, welke ik het waag bij eenige der
uitstekendste vrienden en voorstanders der katholijke zaak aan te wenden,
met een gunstigen uitslag bekroond, dan zal het eerste nummer van dit
Journaal het licht zien op den dag, dat de eerstvolgende zitting van de
Staten-Generaal geopend wordt, d i. den 18 Sept. a.s te 's-Gravenhage
Het zal daar geredigeerd worden door met zorg daartoe gekozen personen,
welke tot dit doel werkzaam zullen zijn onder de directie en de controle van
den Hoogwelgeboren Heer Graaf Duchastel te 's-Hage en den ondergeteekeude. Van den 18den September tot den lsten October stellen wij ons
dan voor gratis exemplaren alom te verspreiden, 0111 op den lsten October
een te grooter getal geabonneerden te kunnen hebben.
Ik vlei mij, dat U, met mij, den dag der opening van de nieuwe
zitting een bijzonder geschikt tijdstip voor het verschijnen van het blad
zal vinden. Die zitting toch is het, gedurende welke, overeenkomstig het
grondwettig voorschrift, de gewichtige wetten op het onderwijs, op het
regt van vereeniging en vergadering, op de verkiezingen, op het provinciaal
en gemeentelijk bestuur zullen moeten gearrêteerd worden — gedurende
welke alzoo het geducht wapen van een Fransch orgaan, dat alle ver
raderlijke bedoelingen van onze tegenstanders voor de regtbank van
Europa ontmaskeren zal en hen met schaamte zal overdekken, zoo zij op
den ouden weg zouden willen terugkeeren, ons ten nllerzeerste te stade
zal komen
Daar is evenwel iets, dat eers* moet geregeld zijn. alvorens over te
gaan tot de uitvoering van het plan — het vermoedelijk deficit namelijk
van het eerste jaar. Het is mogelijk dat dit eene som van ƒ5000 zal be
dragen, welke som derhalve moet voorhanden zijn, om zonder gevaar voor
eenig belang het goede werk tot stand te kunnen brengen. Is die som niet
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voorhanden, dan mogen wij niet beginnen, daar wij ons aan geene gevaren
van geldelijken aard mogen blootstellen, vooral niet waar het eene katholijke
onderneming geldt, die de katholijke zaak zelve eer, aanzien en kracht zal
geven — of schande — al naarmate zij al of niet honorablement gedreven wordt.
Hoe nu die som te krijgen? Door dons gratuits; ƒ3000 zijn op die wijze
reeds bijeengebragt; wij kennen te zeer den godsdienstzin der katholijken,
om te mogen vermoeden dat het ontbrekende niet evenzeer zal aangebragt worden.
Zoo durven wij er op te rekenen, dat Uwe veelvermogende mede
werking aan deze onderneming zonder fout geschonken zal worden; dat
de ijverigste pogingen door U in den kring der vrienden en voorstanders
van onze zaak zullen worden aangewend, 0111 mij spoedig met het gewenscht
berigt te kunnen verblijden, dat door U op niet onaanzienlijke wijze zal
worden bijgedragen ter aanvulling der nog ontbrekende som. 's Hemels
besten zegen zoowel als de overtuiging van andermaal krachtig mede
gewerkt te hebben tot de zegepraal der goede zaak, loone U duizendvoudig
voor de moeite, welke U zich daartoe zal getroosten.
't Zou intusschen kunnen gebeuren, dat het ondoenlijk bleek, de ont
brekende som door dons gratuits aangevuld te krijgen. I11 dat geval zal men
tot eenen anderen maatregel zijne toevlucht te nemen hebben, namelijk
tot eene leening ad 4 °/0 op actiën elk groot ƒ 250, af te lossen achtereen
volgens, zoodra het dagblad eenig, daartoe toereikend, batig saldo zal
afwerpen. Zoo het U of Uwen geëerden vrienden dus aangenamer mogt
zijn tegen eene of meerdere zoodanige actiën hunne ondersteuning te
schenken aan deze, naar ik vertrouw, onmisbare onderneming, — libre a
vous et libre a eux.
\ ergun mij ten slotte, amice! er met eenigen aandrang 0111 te ver
zoeken, dat ik spoedig met eenig antwoord van U vereerd worde. De tijd
dringt; den 6den September moet het uit het schrijven onzer geëerde
vrienden eenigermate op kunnen gemaakt worden, of de publicatie van het
Journal den lHden September daaraanvolgende al of niet zal kunnen
doorgaan.
Met oprechte hoogachting en toegenegenheid teeken ik mij,
(w. g.)
AMSTERDAM , 22 Aug. 1849.

Du. J. W. CRAMER.

BIJLAGE IV. (Zie bi. 195.)
Ken afschrift van dit adres berust in Papieren CRAMER : Herstel
der Hierarchie.

A 8a Sainteté
le Pape Pie IX.
Très-Saint Père,
Pénétrés du plus profond respect et protestant de leur filial et inaltérable
dévouement au glorieux Siège Apostolique sur lequel la Divine Providence
a élevé votre Sainteté, les soussignés fidèles Catholiques de la mission
Hollandaise viennent déposer au pied du Tröne Pontifical le tribut de leurs
hommages et 1 expression de leurs voeux.
Ces voeux, ils osent 1'espérer, seront favorablement écoutés par 1'auguste
1 ontife dans lequel ils honorent avec les vives convictions de la foi, le
successeur du Prinee des Apêtres et le Vicaire de Jesus-Christ.
Depuis environ trois siècles Très-Saint Père, les Catholiques Néerlandais
sont pri\ es de leurs pasteurs ; depuis environ trois siècles 1'Eglise Métropolitaine d Utrecht, ainsi que les Evêchés sufEragants érigés par le Pape
Paul IV d heurense mémoire, demeurent dans 1'état de viduité; et ce fut
la saus doute une des plus douloureuses épreuves parmi toutes celles, que
le Catholicisme eut a subir dans ces eontrées.
A dater de cette époque, la Hollande et les Provinces adjacentes
formèrent un pays de mission. dont l'administration spirituelle fut conflée
a des Vicaires Apostoliques, revêtus de la dignité Episcopale et choisis
pour la plupart parmi le clergé du pays.
Plus tard, vers le commencement du Siècle dernier, par suite des
entraves suscitées a la libre action des Vicaires Apostoliques, par le Pouvoir
Civil, et plus encore a cause des odieuses menées du déplorable Schisme
d Utrecht, la jurisdictiou spirituelle ne fut plus exercée par quelque membre
du Clergé indigène, mais par des Prélats envoyés directement de Rome.
Nons avouons saus peine, Très-Saint Père, que ies Catholiques Néerlandais
se rendraient coupables d' ingratitude, s'ils refusaient de reconnaitre les
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services signalés, rendns si souvent par les Délégués du Saint-Siège au
maintien de la discipline Ecclésiastique et a la conservation de la sainte
doctrine dans ces contrées.
Grace a leur infatigable zéle et a leur constante sollicitude, la vraie
religion continua de fleurir parmi nous, et les progrès d'un schisme
déplorable qui mena^ait d'envahir 1'héritage des Boniface et des Willibrord,
furent arrêtés et comprimés.
Mais tout en proclamant ce devoir d'une juste gratitude envers ces
hommes éminents, qui méritèrent si bien et a tant de titres de la Religion
et de 1'Eglise dans ce Pays, tout en rendant graces du fond de nos coeurs
au Saint-Siège Apostolique, pour la tendre sollicitude, qu'il ne cessa de
montrer a 1'égard des catholiques de la mission de Hollande, nous n'en
sommes pas moins intimement convaincus, Très-Saint Père, et cette conviction est partagée par la grande majorité de nos coreligionnaires, que
le moment est venu d'apporter des changements dans le gouvernement
ecclésiastique de ces provinces, et de faire cesser désormais un état de
choses qui dans la hiérarchie divine de 1'Eglise ne saurait être que pro
visoire, et nous osons avec d'autant plus de confiance exprimer ici :i votre
Sainteté les voeux ardents des Catholiques Néerlandais, pour le rétablissement de la hiérarchie épiscopale, que nous savons avec certitude que le
Saint-Siège lui même désire vivement de voir s'établir des évêchés partout,
oü ils n'existent point encore, conformément a 1'admirable instruction
adressée le '23 Nov. 1845 a tous les chefs des missions dans tout 1'Univers
Catholique par la sacrée Congregation de Prop. Jide d'aprés les ordres de
Votre Illustre Prédécesseur le Pape Gregoire XVI de bienheureuse memoire (1).
Les évenements qui se sont succedés dans les demières années, nous
semblent, Très-Saint Père, devoir favoriser 1'exécution de ces mesures
salutaires, dont nous attendons raccomplissement de la paternolle bonté
de votre Sainteté.
Aujourd'hui en eft'et que les graves difficultés qui s'élevaient jadis contre
1'érection ou le rétablissement des Sièges Episcopaux, sont applanies ou
entièrement détruites, aujourd'hui que les Catholiques Néerlandais ont
heureusement reconquis leurs droits de citoyen, et que le libre exercice de
leur culte leur demeure assuré et garanti par le pacte fondamental du
Royaume; aujourd'hui que le clergé et les fidèles se signalent a 1'envi
pour 1'Auguste Chef de 1'Eglise, et que le Schisme janséniste, toujours
redoutable par son influence désastreuse n' attend plus que 1'érection
')
§ I.

Instruclio S. C. de prop. fiJe ad Archiephcopos etc. etc.
Onines ac singuli missionum praefecti sedes quovis titulo carum regiinen gerant,

ita rei Catholicae promovendae et firmaudae operam dabunt, ut ubi adhue desiderantur
Episcopi, practici quauto
possint & a.
§ III. Ad oinnem vero scientiam ac pietatem levitae indigenae informandi et in facro
ininisterio sedalo excercendi simt, ita quidem ut, quod jam dudum Apostolica sedes in
votis liabuit ad Ecclesiastica quaevis munia, atque ad ipsum Missionum regiinen idonei
liant et episcopali etiam eliaractere digni existant & a.
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d'Evêchés titulaires, pour êtro condamné a un dépérissement entier et
prochain, aujourd hui que la bienveillance d'un Roi Magnanime, et la
justice d'un Gouvernement éclairé ne peuvent s'opposer a l'accomplissement
de nos voeux, aujourd'hui que le grand nombre de Pretres indigènes élevés
en dernier lieu a 1'Episcopat, nous autorise a croire que le Saint-Siège les
juge dignes de cette haute faveur, aujourd'hui plus que jamais le temps
nous semble arrivé, Très-Saint Père, d'organiser et de compléter la Hiërarchie
ecclésiastique dans cette portion si intéressante de 1'immense Troupeau
dont Dieu a confié la garde a Votre Sainteté.
A ces causes, Irès Saint Père, nous venons supplier respectueusement
Votre Sainteté, dans 1'intérêt de Notre Sainte Keligion, de la gloire de
I Eglise de Jesus-Christ et du salut des ames, afin qu'il plaise au Siège
Apostolique, d'accorder aux Catholiques de ce Pays des Evêques, choisis
parmi le clergé indigène, et de provoquer rétablissement de Sièges Episcopaux
par tous les moyens qui sembleront les plus convenables et efficaces fi la
hiiute Sagesse de Votre Sainteté.
Nous ne cesseront de prier Dieu, Trés Saint Père, afin qu'il daigne
conserver longtemps votre Sainteté, pour le bonheur du monde, et le bien
de 1'Eglise, et humblement prosternés a ses pieds, nous Lui demandons
pour nous et pour tous les Catholiques Néerlandais comme gages des faveurs
célestes, Sa bénédiction Apostolique.
Nous sommes avec le plus profond respect,
TKÈS-SAINT PÈKE,
DE VOTRE SAINTETÉ,

Les très obéissants et très dévoués fils.
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BIJLAGE V. (Zie bl. 198.)

A Sa Sainteté Pie IX.
Très-Saint Père !
Les soussignés adherant aux motifs et conclusions déduits plus amplement dans la supplique ci-jointe presentée il y a deux ans ii votre
Sainteté par un grand nombre de Catholiques Hollandais, prennent la
liberté respectueuse d'insister humblement sur la réalisation des voeux qui
y sont exprimés.
Us le font avec d'autant plus de confiance au-jourd'hui que tous les
obstacles qu'on aurait pu peut-être naguère encore, opposer a 1'organisation
hiérarchique de 1'Eglise Catholique en ce Royaume et a 1'érection d'évêchés
diocésains, sont entièrement levés il cette heure.
En effet le nouveau pacte fondamental, ainsi que les déclarations
émanées du Gouvernement portant qu'il n' a aucun droit a exercer ni IN
Sucra ni CIRCA Sacra, garantissent a tous les Cultes une entière indépendance du Pouvoir civil sous le rapport de leur organisation.
Rien ne s'oppose donc a ce que votre Sainteté daigne donner suite a
ses intentions paternelles en faisant cesser 1'état de Viduité dont nos
églises ont eu a gémir depuis la Réforme au XVI siècle
Aussi en nous prosternant a vos pieds nous vous supplions, Très-Saint
Père, dans 1'interet de notre Sainte Religion de Vouloir bien exaucer nos
humbles prières, devenues Celles de tous les Catholiques Néerlandais,
tendantes a obtenir un épiscopat titulaire indigène en harmonie avec les
besoins actuels de 1'Eglise.
1849.

BIJLAGE VI. (Zie bi. 200.)

Beatissime Pater!
Etsi Apostolicae Sedis, ad quam singulari Divinae Benignitatis veluti
miraculo Sanctitatem Vestram evectam gaudentes conspicimus, ea perpetua
ratio est, ut quidqnid Ecclesiae Missionis Hollandiae, in qua fungimur,
necessarium vel utile videatur, coram Christi in terris Vicario reverenter
exponere pudere nunquam nos debeat, hand tarnen, Beatissime Pater,
infitiabimnr, Nominis Vestri gloria, et praeclarissimarum omnium virtutum
Tuarum fama, summo denique isto studio Tuo rei ecclesiasticae omnium
virium conatu ubique juvandae promovendaeque magnopere nos excitari,
quo tidentiori animo speque erectiores, ad Sanctitatis Vestrae pedes suppliciter
prosternamur, et vota precesque, quibuscum, et nobis certe videtur, Ecclesiae
nostratis constans profectus et commoda maximum in modum coniuncta
sunt, tanquam amantissimi filii coram omnium Christianorum optimo Patre
ac Pastore pandamus.
Trecenti ferme anni sunt, Sanctissime Pater, quum ploranda protestantium
haeresis in his praecipue regionibus nostris, quae Regni Neerlandici partem
longe maximam efflciunt, ita superavit ut pulsis e Sedibus Episcopis atque
effugatis, ecclesiae omnes, tam vetus illa Ultrajectina, quam sutt'raganeae
quas pridem summus tam Pontifex Paulus IV Cathedrales esse jusserat,
in miserrimam ac luctuosissimam viduitatis afflictionem projectae sint. Non
opus est, Beatissime Pater, rerum nostrarum ecclesiasticarum vicissitudines
singulas referre, aut longani immutationum historiam texere, quae factae
subinde fuerunt: unum hoe monere liceat, per temporum iniquitatem et
praevalentiuin hacreticorum malitiam nullis studiis ne Summorum saepe
Pontificum quidem, effici adhuc potuisse, ut ex ea, in quam saeculo decimo
sexto dejecti sumus, orbitate et manca ac decurtata Ecclesiae conditione
emergeremur, et ad eam regiminis ecclesiastici formam resurgendi copiam
haberemus, quam tarnen Divinum Ecclesiae Auctorem ita instituisse profitemur, ut deficere aut abesse nullo ea unquam sive loco sive tempore
debeat. Si in partibus, Beatissime Pater, infidelium moraremur, 11011 alia
hcclesiae nostrae moderatio esset; quod sane mirum valde videri potest,
si tam Catholicorum numeri ad haereticos comparati, quam aliarum mnltarum
2
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rerum, quibus nut satis aut ad inopiam saltem levandam, meliori quo fieri
potuit modo prospectum est, habetur ratio.
Missio enim nostra Hollandica. novom fere Regni provincias complectens,
quarum universe Septemdeeim Centenorum raillium ineolarum protestantium
numerus est, pro quingentis quinque et triginta fldelium
Catholicorum
millibus, sexaginta et amplius supra quadringentas ecclesias finibus suis
continet, quibus Sacerdotes plusquam sexcenti inserviunt; Seminarium
habet theologicum, in quo centenario major alumnorum numerus a sex
praeeuntibus professoribus in ecclesiasticis disciplinis regulariter ad Sacrum
Ministerium instruitur; minora Seminaria duo, in quibus ducentis quinquaginta
discipulis a triginta fere professoribus et magistris eae universe artes ac
disciplinae traduntur, quibus animos erudiri excolique necesse est, ut Sacrae
deinceps Theologiae cum utilitatis fructu operam impendant; — ita ut
facile intelligatur haereticorum nobiscum degentium vim, etsi nihil saepe
intentatum reliquerunt, impedire tarnen non potuisse, quominus Catholici
non solum in avita atque orthodoxa fide laudabili ac summo studio perseverarent, verum etiam res eorum religiosa, quinquaginta his praecipue
annis, qui proxime sunt elapsi, insignia caperet incrementa.
Hunc rerum ipsum statum respicienti, Sanctissime Pater, rationes,
credimus, haud facile deerunt, quae suadeant, ut, si fieri poterit, Episcopalis
auctoritas, quam ad regendam Ecclesiam suam Christus Dominus instituit,
in his etiam locis atque in tanto fldelium et vero missionariorum Sacerdotum numero, iterum tandem explicetur.
Verum quod res suadere vel exposcere videtur, in hominum id etiam
votis quam maxime est; ex quo enim Serenissimus Rex noster octo abhinc
annis, de pactis et condictis anno millesimo octingentesimo vicesimo
septimo cum Sacra ista Apostolica Sede exsequendis agitare instituit,
Episcopalis illius inter nos auctoritatis desiderium inultuin ac vehementer
auctum, propagatum atque incitatum esse, nemo hu jus rei non iniquus
existimator negaverit.
Ut vero Beatissime Pater, nos qui nomina infra subscripsimus, ejusmodi
hoe desiderium ad genua Sanctitatis Vestrae provoluti cum supplici prece
deferremus, moveri profecto debuit tum necessitudinis atque officii ratio,
quae nos inter et rem ecclesiasticam hujus Missionis Hollandicae universe
intercedit, tum vero perlatns ad nos nuntius, qui certiores nos fecit, inter
nobiliores harum partium Catholicos nonnullos esse, qui supplicem libellum
ad Sanctitatem Vestram perferendum curarunt, quo et ipsi a Sanctitate
\ estra rogasse dicuntur, ut ad communem divinamque normam res nostrae
componerentur: ita enim nos existimavimus, si ad eorum, quos diximus
nobilium hominum preces nostrae deinceps nunc accessissent, tum certum
demum ac manifestum futurum esse ; non aliquorum vel paucorum desiderium
illud esse, quod Sanctitati Vestrae apertum est; verum universe omnium,
qui unam ( atholicam rem prae oculis habent, idipsum animis insidere.
( ausae vero, Beatissime Pator, ob quas opportunae preces nostrae et
ad tempora accomodatae quam maxime visae sunt, civilibus partim motibus
continentur, (|uos, quum tam vicinas quam dissitas gentes agitent, eam
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facile vim apud hoinines nostros habere hand frustra speranuis, ut, tum
reipublicae moderatores, tum ipsa ptiani populi Neerlandici pars, quae
Catholicoram rebus et votis acerbe et pervicaciter adversata adhuc est,
sapientissirais 8anctitatis Vestrae in rebus nostris dirigendis consiliis, et
justissimae conciviiun Suorum postulationi obsistere neque jam velint,
ne<|iie possint. Huc accedit, Beatissime Pater, Regni nostri Legis, quam
vocant, tundamentalis regia auctoritate decreta atque imminens mutatio,
quae Lex, quamquam nondum perlata est in lucem, tarnen edita spem facit
ampliorem futurum brevi tandem nunc esse. ut liberius Catholici vivere
agereque possimus, civilibusque juribus ex aequo cum civibus protestanti bus
perfruamur. At, Beatissime Pater, sperata ea optatissimaque libertas ipsa
quoque causam habet, nostro quidem judicio, non exiguam, cur vehementer
aliam regiminis ecclesiastici formam appetere debeamus, talemque virum
praesulem desiderare, qui ad rebus nostris moderandum ita sit idoneus,
ut ir.ter Catholicos nostrates tanquam centrum quoddam unitatis ab omnibus
is suspiciatur, atque in rebus niultis deinceps suscipiendis juribusque
vindicandis omnium animorum, quantum fieri poterit, conciliator et rector
existat. Atque universe hoe nobis indubitatum videtur, quant» graviora ab
Ecclesia praestanda officia erunt, tanto etiam auctoritatis amplitudinem
majorem esse oportere et vim — Qui adhuc Missioni nostrae, ViceSuperiorum tiomine, praepositi fuerunt, Sanctissime Pater, licet viri essent
ingenio, prudentia, pietate et industria probatissimi, ut alias ejusmodi
regiminis difficultates, vacillationes ac debilitates omittamus, vel hac sola
molestia multis omnino modis impediebantur, quod ad rerum nostrarum
gubernacula appositi, hominum ipsarumque rerum inexperti, sermonis etiam ac
morum prorsus ignari, quid sequerentur, quos in consilium vocarent, quid
juberent aut caverent, — vel omnino non tenerent, vel saltem non tam
apud animum constitutum et flxum haberent, quam ad fortiter feliciterque
re3 gerendas fixum id sit et constitutum omnino oportet.
Propter eas igitur quas exposuimus causas, Sanctissime Pater, non
arroganter facere visi sumus, sed pro muneris officio rei Catholicae consulere,
atque apud Sanctitatem Vestram bene etiam nos merituros speravimus, si
cum supplicibus precibus ad Summum Te in terris rei Catholicae Moderatorem accedentes, omni qua par est animi submissione, orannis ac pie
obsecramus, ut, si cogitationes nostrae ac preces sapientissimis Sanctitatis
Vestrae consiliis consentaneae sint, ejusmodi rationes ineantur, quibus ex
afflicto illo Missionis statu tandem eruamur et ad condignam divinamque
Ecclesiae integram formam assurgendi facultas fiat".
Mei 1H48.

HIJLAGK VII. (Zie bl. kJI)0.)

Eminentissime Princeps.
Quum aliquibus abliinc mensibus, nobiliores nonnulli e catholicis
nostratibus, pro immutanda in Missione nostra Hollandiae Regiminis
Ecclesiastici forraa, suppliees ad Sanctam Sedem Apostolicam preces
detulerunt, cpiod in animis votisque pariter nostris erat coram Sanctissimo
in Christo Patre ac Domino nostro simul aperire Archipresbyteri ac Decani
propterea praetermisimus, quod civilis maxime generis impedimenta quae
adhuc obstiterunt, quominus desiderata diu rerum immutatio perficeretur,
ablata minime turn videbantur.
Aliter vero Emme Dne, ac, nostro quidem Judicio, longe aliter, nunc
se res habet: ex quo enini motus ii publici, qui nullam totius fere Europae
regionem non occupant, cieri ubique agitarique coeperunt, apud nos, quamquam continua frui tranquillitate vix ad horam cessatum est, ea tarnen
eorum vis fuit, ut magna merito pro Religione atque Ecclesiae libertate
concipi spes possit, futurum denique esse, ut injuria, quam ab heterodoxis,
civibus, numero et auctoritate praestantibus, per trium fere saeculorum
ingens spatium perferre debuimus, si non omnino auferatur, at certe insigni
modo levetur.
Ut homines enim taceam, qui a Serenissimo Rege in consilium exinde
vocati sunt, quorum plurimas antiquarum injuriarum religionisque invidiae
pertaesum animum sedulo significasse omnino constat, — ipsa lex fundamentalis quae, licet nondum perlata sit, condita tarnen et in lucem jam
emissa est, multa statuit, multa etiam cavet, quae meliorem sane multo
catholicorum sortem et aequam publicorum omnium jurium distributionem
civibus tam catholicis quam heterodoxis sine verborum ambiguitate large
pollicentur. — Ex hoe genere rerum, Em,ne Princeps, — non enim omnia
persequar — Instructionis quam vocant, imprimis moderata ac legitima
libertas est, quae invitis maxime monopolii patronis protestantibus, articulo
183 sancitur: tum articulus 162 liberum cum Summo Pontifice, Ecclesiae
capite, litterarum commercium diserte vindicat; quo quantum profectum
Emiuentissiiiio Domino J. PL. Frausouio, S. H. E. Cardinuli, S. Congreg. de Propaganda
Fide 1'raefeeto.
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res ceperit nostra, haiul opus est Eminentiam Vestram monere, quuin sano
acerbissimae calumniae e memoria non exciderint, quibus ante decem abhinc menses ab ordinibus nostris pro Placeto quod vocant regio poenisque
clericis infligendis acerrime atque invidiosissime pugnatum est: tandem
vero, idque ad rem nostram maxime memorabile est, idem articulus ille
praelaudatus 162 Ecclesiarum communitatibus, ut legis verba nunc habent,
facultatem promiscue facit, ut ministros libere quaeque suos deinceps
eligant; quod quamvis in gratiam praecipue protestantium hominum
nostrorum ita descriptum et statutum est, quorum haud pauci de regia
aliqua ministellorum suorum nominatione vel confirmatione graviter conqueri
solebant, Catholicis quoque tarnen nobis usu venire egregie potest, ut
Kpiseopalis auctoritas instituatur.
Hae praecipue causae, Eminentissime Domine Cardinalis, graviter, uti
visum est, impellere debuerunt ut literas supplices, quas hisce adjectas
Eminentia Vestra inveniet, ad Sanctissimum Dominuni Nostrum Summum
Ecclesiae pastorem nos etiam nunc daremus, ad id quod magno aniiui
desiderio optamus supplici adhibita prece petendum obsecrandumque. Quod
ut utilius efficaciusque fleret hanc veniani nobis sumendam putavimus,
Eminentiae Vestrae dandi laudatas literas nostras submisse orantes ut eas
cognitas ad Beatissimum Patrem perferre non dedignetur et precibus nostris
Nominis sui ac numeris auctoritatem addere easque, quo fleri poterit modo,
promovere et ad felicem exoptatissimumque eventum perducere. Hoe ipsum
quoque est quod nos movit ut allatas supra causas e Lege fundamentali
recens immutata depromptas paulo copiosius apud Eminentiam Vestram
exponeremus quam in ipso libello supplici ad Sanctissimum dato fieri com
mode potuit, haud frustra sperantes futurum proeul dubio esse, ut Eminentia
Vestra, pro singulari suo studio, quo rem nostram Ecclesiasticam curae
cordique habet ac toto velut animo complectitur, Sanctissimum Patrem,
quantum opus est, do mutata rerum facie latius perducere non detrectet.
Caeterum, Emnic Praesul, quod in meuioratis ad Summum Pontificem
litteris nostris significatum comperies, e re catholica videlicet nostra,
quantum dijudicare nos possumus, esse quam maxime, ut pro Missionis
statu ac regimine communis moderationis ecclesiasticae forma a Christo
Domino instituta tandem restituatur, ea firmissima omnium nostrum opinio
et sententia est. Neque enim aliter cogitare nos possumus, quam magno
illi sacerdotum missionariorum numero, — ut hoe unum commemorem, —
sexcenti Emlne Domine et amplius sunt, qui in Missione deserviunt — bonas,
justas ad tempora resque nostras accommodatas easque sufficientes leges
et regulas omnino ac prorsus esse necessarias. Consuetudine nescio fere
qua, sed nulla satis certa auctoritate nee ad ullas certas regulas res
reguntur, ne dicam pfo arbitrio saepe multas earum vagari. Quod si
peculiari Divina quadam Providentia potius quam aliqua hunianae sapientiae
industria factum est, ut res quoquo modo universe adhuc processerint, non
tarnen non timere jam possumus, idque maxime si mutato reipublicae statu
nova clero officia obvenerint, novae curae novaque civilia jura intercesserint,
ne clerus temporibus rebusque agendis saepe sit impar, et graves difficultates
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ac vitanda saepe pleraque incomuioda a legum institutionumque defectu
aboriantur. Episcopalis, ut nobis videtur, auctoritas una praestantissimaque
\ ia est, qua necessitatibus consiili ac prospectis omninoque avertendis malis
atque impedimentis occurri poterit. Nain quod in supplici ad Beatissimum
Patrem libollo do Keverendissimis viris Vice-Superioribus significandum
cxistimavimus, quorum optimam volnntatem, sapientiam, piëta tem et
industriam lubentissimis animis summopere comprobamus, multorum id
annorum experientia docti sumus, idque res ipsa ita loquitur ac declarat.
ut ne cogitari quidem aliter possit.
Ob has igitur causas, Em,lie Praesul, iterum iterumque precamur, ut
supplices litteras uostras ad Sanctissimum Patrem Christi Domini vices in
torris gerentem, pro Vestra erga nos sollicitudine et bonitate perferre velis,
atque quod ad augendam Dei gloriam et Ecclesiae nostrae utilitatem orainus
obsecramusque id pro sapientia Vestra et gravissima auctoritate jtivare
promovereque.
Eminentiae Vestrae manum reverenter deosculans et ex integri animi
sententia fausta quaeque ac felicia apprecans, cum submisso ac dcvoto, uti
debeo, mentis animique afïectu nomen subscribo
EMINEXTISSIME PKINCEPS,

Eminentiae Vestrae famulus humillimus obedientissimus
E. S. V. I). H.
Holl1"1. Zelnc. Westfri8i'ae Archipr.
Dabam in Soeterwoude prope
Lugdunum Batavorum (Leyden)
die ... Maji 184H.

BIJLAGE VIII. (Zie bl. 203).

Xoeterwoude, 19 July 1849.

lllustrissime ac Reverendissimc Domino!
Acceptis literis Illmae Dignitatis Vestrae diei 25 Mensis Jiinii p. e.
quibus de mutanda in hac regione regiminis Ecclesiastici forma quaestiones
qnaedam proponebantur, primum quod feci fuit Denm Patrem luminnm
precari nt lumine suo me perfunderet, ac in felicem exitum rem produceret,
eandide nunc ac libero, quid sentio, dicam :
Ac certe dissimulare non possum, dolere me, unice, ut ex quaestionibus
ipsis propositis deduxi, hoe jam agi, ut in Missione Nostra Vicariatus
Apostolicus erigatur. Novit lllina Dign. Vestra, me una cum Archipresbyteris
coeteris ac Decanis mei Districtus etc. in supplici nostro libello, Sanctissimum
Patrem rogasse, non ut Vicariatus Apostolicus constituatur, sed ut ipa
Episcopalis auctoritas in nostris regionibus restituatur secundum earn formam,
quam Christus Dins Ecclesiae suae praescripsit. Persuasus prorsus sum,
utilissimum ne dicam necessarium esse, ut res nostrae ita componantur,
atque ea persuasio (quam tarnen rejicerem certe, si Sanctissimus Pater aliter
sentiret, statueretque) in dies semper augetur, mihi, at<|iie etiam Hëvdis
Decanis, qni jam ante multum tempus, die nempo, quo S. S. Oleoruni
liebat distributio, me quasi cogere voluerunt, ut rem istam omni <|UO
possum modo lllmae Dign. Vestrae commendarem.
Et vero si vicariatus apud nos Apostolicus erigeretur, in locum ejus
qui nunc est status mutilus ac imperfectus, alius status substitueretur, sed
is quoque imperfectus. Hoe vero faciendum non puto, nisi persuasio habeatur
1°. de impossibilitate erigendi Missionem nostram in veram Dioecesim.
2°. de utilitate eo casu existente, ut saltem Vicariatus constituatur. Sed
quoad primum Gubernium Civile in hisce temporibus, in quibus fere
ubique tam strenue pro perfecta Ecclesiae libertate pugnatur, difficulter
admodum videtur nos posse prohibere, quominus jura nostra plene consequamur, ideoque officii nostri esse puto, ut quod possumus faciamus ad
jura illa consequenda tuendaque.
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Quoad alterum vero institutio Apostolici Vicariatus meo saltem judicio
magis nohis obsistere quam profutura een sou da est. Per illam enim
Kpiscopalis auctoritatis institutie in longiorem raulto
diem differeretur,
quippe quum continua aut saepo repetita mutatio in forma regiminis ne
optan quidem possit.
2°. quidem nunc queri nos possumus injuria Protestantium nos orbatos
manerc Episcopis nostris, eam tune querelam proferre ami)lius non licebit,
quando ipsi Vicariatum Apostolieum instituendum curavimus.
3». Desiderium vehemens quod nunc existit apud clerum ac fidelem
ipsum populuni, ut proprios suos habeant Episeopos, quodque saepius
hedl manifestaverant et certe iterum manifestab.mt statim ae IS. Pater
pacifice in suam urbem reversus fuerit, instituto solummodo Vicariatu
multum minuetur, quum ex illa re intelligerent et putarent omnem suam
spem frnstratam esse, et numquam se in perfectum Ecclesiastici reeiminis
statum evasuros fore.
4». Denique pro Regionibus Nord-Brabantiae ac Limburgi major etiam
fieret difficultas, ut et ipsi ex suo imperfect» statu emergerent atque
propnis suis Episcopis aliquando gauderent.
lam ad quaestiones ipsas mihi ab lllffia Digii.
respondere aggredior :

Vestra propositas

Ad lninni quaestionem illam: „An sit omni sub adspectu exoptandum,
ut unus tantum Vicariatus Apostolicus constituatur, qui comprehendat flnes
actuahs Missionis ? ' Sic mtelligo: utrum, consideratis omnibus, praestare
videatur. mum constitui vicariatum, an vero ditos. Candide sententiam meam
proferens d.cere cogor: Unum tantum Vicariatum constitui mihi praestare
Mdetur, atque ld ob rationes sequentes • l™o Utilitatis maximae erit si ad
unam eamdemque formam res omnes reguntur. Variae enim ac di'versae
agendi rationes, vanae praxes et ritus, variae regulae, privata hominum
ïnstitutorumque studia nimmm per longum tempus nobis obfuerunt: quare
ut hae varietates cessent aliquando, opus esse mihi videtur, ut ab uno
moderatore res nostrae dirigantur, qui omnium animos conciliet et omnes
non pnyatae suae sed communi Ecclesiae causae inservire faciat, regulasque
praescribat quas omnes sequi tenentur, si forsan postea necesse fuerit
alterum Episcopum vel vicarium addere, non tam difficile hoe erit, postquam
res nostra firmata et consolidata fuerit: et hoe tune certe assecuti erimus
bonum, ut una forma tune existens in diversis separatisque partibus faeile
perseveratura sit.
2«' Duphcis instituti sumtus homines nostri ferre non possunt: coniuncti
aliquid conferre poterimus, sed major Missionis pars divisa ab aliis inopia
rerum certe premeretur. Et hic locus est agendi de Seminarie nostro
Numquam, etsi contra spem meam duo erigerentur Vicariatus, numquam
tarnen Seminarium nostrum diveUendum, nee sine insigni damno id fleri
posse videtur. In exiguo enim studiosorupi numero duplices essent sumtus
aciendi, minor Professorum numerus studia non tam recte ordinata nee
sap,enter moderata essent. Amitteretur insuper illa morum, mentisque ac
consiliorum mter clencos aequalitas, quae ex communi vitae consuetudine
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ac communibus institutis exsurgit, utilis quam maxime turn Ecclesiae tutu
hominum privatomm necessitatibus. Deinde magnis ac omnium sumtibus
Seminarium erectum est: Wed enjus deinceps ea domus esset ? Si ad
Hollandiae Vicariatum pertinere statueretur, essentne tune restituenda ab
Hollandis dona illa, qnae caeterorum districtuum homines contulerunt, qnum
tarnen in illorum non in Hollandorum usum Seminarium auctum fuerit,
et major domus quam Hollandorum utilitas requirit sumtu atque cura
magis eos gravaret quam adjuvaret. Atque aes alienum quo Seminarium
adhuc premitur, quis solvet ? Nee putandum videtur huic incommodo
posse obveniri erigendo alterum Seminarium in Kuilenburg sub directione
I'atrum Societatis Jesu, ut aliqui forsan opinarentur, nam persuasum mihi
est, clerum tam regularem quam saecularem utrumque suos instruere debere
discipulos, multaque fere consequi incommoda, si aliter fiat.
Ad alteram prioris quaestionis partem respondeo: Si duo necesse sit
erigi Vicariatus Apostolicos, alter complecti deberet Districtum Hollandiae
cum Ultrajectino, exceptis stationibus in Provincia civili Gelriae exsistentibus
et Sedes Vicarii illius esse oporteret Amstellodami: Alter vero quidquid
reliquum est Missionis, et hujus Vicarius in Zwollana nrbe Sedem babere
deberet propter commoda itinerum : Ad II11""1 Kestat Excellentissime Domine,
ut respondeam ad alteram literarum Vestrarum partem, quam a me
Excellentia Sua petit, quosnam Digniores vel melius, Dignissimos ego
putarem ex clero Missionis tuta conscientia, quibus esset aptitudo bene
gerendi, et haberent etiam animi dotes acceptas Clero, laicis, et civili
Gubernio quique possunt per Illni Digm Vestram proponi S. Sedi ut inter
eos seügeretur Vicarius, sen Vicarii Apostolici : Invocato igitur peculiariter
ad hanc rem Spiritu Sancto qui me in hac re gravissima regeret atque
illustraret, in Domino bos viros dignissimos significare visum est:
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Satisfacere studui meliori qua potui ratione exponendi de quaesitis
sententiam, causam Deo quam piissime commendare non desinam.
Omni qua par est venerationis atque observantiae sensu affectus nomen
subseri bo
Illmae Digntis Vestrae
Famulus Obsequiosissimus Humillimus
E. S. v. n. HAGEN,
Archipr. Holl.

B I J L A G E I X . (Zie bl. 20;}).

Illustrissime ac Reverendissime Domine!
In literis meis datis 19 Julii, in quibus sententiam mcam aperui de
erigendo in Missione nostra Vicariatn Apostolico, peculiariter etiam pauca
dixi de Seminario nostro : attamen quum res ista tanti momenti- sit nobis,
paucis illis alia quaedam addenda dnxi; diligentius enim exponere ntile
mihi visum est. Mala quae sequerentnr si contra mentem et spem meam,
duo erigerentur Seminaria, quorum alterum quod jam existit Warmondanum,
usui et curae committeretur Districtus Hollandiae solius, adjecta ei forsan
parte aliqua alterius Districtus.
Et vero, si Seminarium illud usui inserviret solius Districtus Hollandiae
Zeel."'1 ac Westfr."1' numerus alumnorum quadragenario major futurus 11011
erit. Pecunias, quas solvent illi, tantae non erunt, ut ex iis necessitatibus
Seminarii subveniri possit: e contra magnam iis pecuniae summam addere
necesse esset, quam summam Decem millium florenorum futuram aestimare
non dubito. Nam praeterquam quod penmilti semper sunt studiosi egeni
quos e fundo districtus juvare oportet; pecuniarum summa, quam solvunt
(|uadraginta studiosi certe major non erit quam decem millia florenorum :
quum tamen puto ad curarn Seminarii domesticam duo de viginti millium
florenorum requiri. Si hisce adduntur extraordinarii expensi necessarii in
conservationem tanti tamque magni aedificii atque insuper aeris alieni tum
foenus tum restitutionis debitae pars annua : Satis ut videtur, patet, mc
rem 11011 exagerasse. Atque jam pro certo affirmare audeo, summam taiitani
aunuam conquiri non posse. — Olim pecuniae, quae quotannis tempore
Paschali colligebantur, in usum Seminarii Warmondani adhibebantur et
alumni singuli non ut nunc sit ƒ250 sed ƒ320 solvebant; eo tempore
sumtus facere potuimus, qui tamen, spectatis tum minori Professorum
numero, tum minori aediticii mole summam non aequabant, qua nunc opus
est. Hodiedum vero collecta illa Paschalis in usum Seminarii Hageveld
conversa est, quod sine ea exstrui non potuisset, neque nunc quidem solvere
debita potest, quibus usque ad annum 1836 gravata est. Illam collectam
reddere Seminario Warmondano nobis non licet: fldem enim apud foeneratores constrinximus, qui ea conditione pecuniam suam nobis foeneri dederunt,
ut ea collecta Paschalis inserviret ad ipsorum foenus reddendum.
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Ex hisce innotescere potuit Illuïae Dignti Vrae, quam multam nobis
profuit, atque in posterum profuturum erit, unurn tantum esse seminarium.
Quamvis enim magni fuerint faciendi sumtus ut Seminarium in tantum
amj)lificaretur, ut in eo unico omnes totius Missionis studiosi admitti
possent, hoe tarnen bonum eonsecuti sumus, ut parvum Seminarium
Hageveldense construere potuerimus, quum pro Warmondano, communi
jam omnium usui, communi etiam omni curae commisso, levati essemus.
Aliis etiam Districtibus sua commoda non defuerunt. Quid autem fiet, si
unum illud Seminarium cujus alias utilitates in prioribus litteris exposui,
divellatur ? de aliis districtibus, quibus etiam sua incommoda erunt, non
dicam : Hollandico autem districtui, qui mihi cordi esse debet, quum impar
sit prospiciendo duobus uti nunc sunt Seminariis Warmondano et Hageveldensi, per talem dirisionem tantum damnum, me judice, inferetur, ut
ruinae siniile ego illud existimem.
Haec Illustrissimae Dignitati Vestrae e conscientiae dictamine aperire
nocesse habui.
Omni etc.
E. S. v. n. H A G K N ,
Archipr. Hollar.

BIJLAGE X. (Zie hl. 200.)

Très-Saint Père,
C'est en exposant aux pieds de votre Sainteté 1'hommage de notre
profond respect et de notre inviolable attachement au S. Siège Apostolique,
que nous soussignés, toas membres de la seconde chambre des Etats
généraux, osons faire humblement & votre Sainteté les déclarations officielles,
formelles et explicites, que le gouvernement de Sa Majesté le Hoi des
Pays-Bas, vient de donner ti 1'occasion de la discussion du Budget pour
1'année 1851, et en réponse aux observations émises, dans le rapport de la
chambre, concernant ses vues et son opinion a 1'égard de la position, que
la constitution et les lois de ce royaume ont faite a la religion catholique.
Nous nous estimons heureux de pouvoir soumettre a Votre Sainteté la
traduction de ces déclarations. — N.B. Dans la réponse du gouvernement
au rapport de la chambre il est dit.
„Que pour autant que des difficultés pourraient encore entraver l'organisation de l'Eglise Catholique, dans ce pays, la cause ne peut ètre attribuée
au gouvernement; que dans la communication faite en 1842 il la synode
de 1'église Réformée Néerlandaise, le gouvernement a posé comme principe:
que tous les changements dans 1'administration de 1'église, telle, quelle est
actuellement établie, pourront dorénavant être décrétés par 1'Eglise elle même
qui, lorsque ses intéréts 1'exigent, pourra agir a cette fin sans 1'intervention
du gouvernement, dont le devoir se bornera a pourvoir a 1'entière observation de la loi fondamentale et a ce que la tranquillité et la sureté de
1'état 11e soient point compromises".
„Ce principe qui a été reconnu et consacré de nouveau a 1'occasion
de la révision récente de la loi fondamentale, est applicable a toutes les
communautés religieuses, et c'est d'après ce principe même, que le gouver
nement a plus d'nne fois exprimé le voeu, que les communautés religieuses
pussent par la révision de leurs règlements accroitre leur indépendance
afin que les attributions du gouvernement par rapport a 1'eglise soient a
1'avenir rigoureusement renfermées dans les dispositions de la loi fonda
mentale en matière de religion".
„Le gouvernement ose espérer que ces considérations ne permettant
plus de douter, qu'il n'a et ne peut avoir 1'intention d'apporter aueun
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obstacle, quelqu'il soit, a la liberté de 1'église catholique, concernant son
organisation, mais qu' au contraire, conformément aux vues du gouver
nement, cette Eglise pourra de même que toute autre communauté religieuse
et reconnue dans ce pays, régler elle même ses intéréts en matière ecclésiastique, en ce sens que 1'état soit maintenu dans le droit de veiller, dans
les limites de son domaine, a ce que 1'organisation des différentes Eglises,
ne trouble en rien 1'ordre public et la tranquillité, et ne s'attaque a 1'obéissance aux lois de 1'Etat".
Dans la séance publique de la seconde chambre du 12 Décembre
dernier le ministre du culte catholique, a du devoir réitérer cette réponse
du gouvernement et en expliquer toute la portée dans le discours suivant:
„Le gouvernement s'est empressé de répondre aux observations de la
chambre au sujet des obstacles qui pourraient entraver 1'organisation de
1' Eglise Catholique dans ce pays. II a rappelé en premier lieu la déclaration
faite en 1842, a 1'égard de la liberté d'organisation des différentes connnunautés religieuses et qui s'adressait alors plus spécialement a la synode de
la communauté religieuse Réformée Néerlandaise. Cette déclaration porte
en substance, que tout changement dans 1'administration de 1'église, telle
quelle est établie en ce moment, ne pourra dorénavant être introduit
que par 1'église elle même, qui dans ce cas que son intérêt 1'exige, sera
libre d'arrêter ces changements en dehors de 1'influence du gouvernement,
dont le devoir se bornera a prendre soin que rien ne soit fait ou toléré
contrairement a la loi fondamentale, ou a 1'ordre et a la sureté de 1'état.
Ces principes ont été consacrés de nouveau a 1'occasion de la révision
de la loi fondamentale et c'est alors que 1'on a taché d'en assurer autant
que possible la force et 1'efficacité. Mainte fois aussi le gouvernement a
donné 1'assurance, que de sa part, rien ne s'opposait a la révision des
réglements de 1'église, qui peut être considerée comme la suite nécessaire
de la position spéciale dans la quelle elle se trouvait et que même le gou
vernement désirait cette révision, afin que les communautés religieuses
pussent de cette manière acquérir plus d'indépendance et que 1'action de
1'état par rapport aux communautés religieuses fut restreinte aux termes
et aux prescriptions formelles de la loi fondamentale en matière de religion.
Ceci, Messieurs, a été et est encore la politique générale du gouver
nement a ce sujet: il serait difficile de donner des explications plus claires
et plus déterminées. Néanmoins on 1'a cru découvrir dans quelques mots
ajoutés a cette déclaration si peu équivoque une réserve, qui autoriserait
des craintes. Ces mots portaient: En ce sens que 1'état soit maintenu dans
le droit de veiller dans les limites de son domaine, a ce que 1'organisation
des différentes Eglises ne trouble en rien 1'ordre public et la tranquillité,
et ne s'attaque point ii 1'obéissance aux lois de 1'état. Je puis donner
1'assurance formelle, au nom du gouvernement, qu'il ne faut attacher a ces
mots aucun sens profond et que le gouvernement a voulu s'exprimer sans
aucune arrière-pensée: il n'a pu vouloir faire soup^onner même 1'intention,
de retirer d'une main ce qu'il semblait donner de 1'autre. L'expression dont
le gouvernement s'est servi, était tout a fait propre, et il y avait nécessité
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de 1'employer. En vérité, si d'une part 011 désiderait exprimer ouvertement
et sans réserve le principe de libre organisation, il paraissait juste d'autre
part, pour rassurer ceux qui redoutaient 1'excès de liberté, d'y ajouter, que
cette liberté etait comprise en ce sens, qne le gouvernement dans le
domaine légal de ses attributions, veillerait a la conservation de 1'ordre et
de la tranquillité de 1'état, que cette liberté était reconnue sans nuire en
droit de faire observer et respecter les lois. Cette expression est entièrement
constitutionelle, car elle se retrouve dans les articles 167 et 169 de la loi
fondamentale. Done cette reserve, telle (|u'elle était énoncée ne se rapportait
pas exclusivement aux Catholiques. Non ; elle est applicable a toute communauté et par conséquent point exclusivement a celle, qu'a eu en vue
1'honorable député du Brabant Septentrional. II ne peut avoir des motifs
pour s'en inquiéter. Ni les communautés religieuses en général, ni 1'église
catholique en particulier ne peuvent avoir des raisons de sollicitude au
sujet de cette réserve. Que toutes les communautés religieuses et nommément celle des catholiques s'organisent comme elles le jugeront convenable
et d après leurs besoins respectifs, le gouvernement s'en réjouira. Non
seulement il ne s'y opposera pas, mais il y viendra en aide s'il est nécessaire
de veiller, non pas a 1'égard d' une communanté religieuse, mais a 1'égard
de toutes, au maintien de 1'ordre et de la tranquillité et a 1'observation des
lois de 1'état.
N.B. il nous parait, trés S. f'ére, que ces déclarations si formelles et
si explicites de notre gouvernement ont levé tous les obstacles, qui depuis
si longtemps se sont opposés ü la rentrée de 1'Eglise catholique Néerlandaise
dans 1'état normal et au rétablissement de 1' episcopat dans ce pays.
Heureux de pouvoir communiquer
Votre Sainteté, eet événement si
favorable aux intéréts de notre religion, nous nous permettrons, Trés-S. Père,
d exprimer a cette occasion a Votre Sainteté 1'espoir qu'il plaise a V. 8.
d accéder apres une déclaration si formelle et des vues et des intentions
du gouvernement, aux voeux ardents de tous les catholiques Néerlandais
et pour qu'elle daigne, dans sa sagesse accorder enfin a 1'église catholique
Neerlandaise cette institution de son divin Fondateur, qui la fera rentrer
dans 1 etat normal et la fera jouir des privileges qu'elle posséde dans
presque tous les pays du monde civilisé.
En demandant humblement a V. 8. sa bénédiction apostolique, nous
sommes,
T. 8. PÈRK
de votre 8. les trés-humbles
et très-dévonés fils.
La Ha3'e 24 Dec. 1850.

ItlJLAGE XI. (Zie hl. 214.)

Heatissime Pater,
1. Semper quidem majores nostri hoe laudabiliter servarunt, ut in
sacrosanctis Apowtolicac Sedis praerogativis summorumque Pontiflcum
sapientia et zelo maximam üdnciam collocantes, tum de rebus ad religionem
salutemque animarum pertinentibus candide ad eamdem sedem ejusque
Pontifiees referrent, tum jussa, consilia et auxilia opportuna quieti securique
inde exspectarent.
2. Horum autem exemplum imitati eadeinque haec animi sensa profitentes,
JIOS hasce sup])lices ad Beatitudinem Vestram literas damus.
3. Si umquam enim nostrum est ad genua sanctitatis vestrae provolvi,
ut id quod rei catholicae in regno Neerlandico sustinendae vel promovendae
utile aut necessarium videri possit, fidenti et demisso animo imploremus ;
nunc profecto nobis non licet rem summi momenti et (ut nobis prorsus
persuasum est) sauctae religioni quammaxime profuturam, cujus exequendae
opportunitatem praesens tempus praebere videmus, supplicibus ardentibusque
precibus non flagitare.
4. Nam Dei providentia malum convertente nobis in bonum, ea tem
pora nacti sumus, ut res ecelesiastica, quae in his tractibus ante 300 fere
annos perturbata et pene eversa, deinceps, licet recrescens, tarnen usque
ad finem superioris saeculi misere afflicta, ab eo vero summarum in Europa
perturbationum tempore in melius mutata multisque incrementis aueta est,
possit nunc denuo, jubente apostolica summi Pontificis anctoritate, si non
jam ad pristinum splendorem, at certe ad formam Ecclesiae divinitus
datam resurgere, et hac per S. Sedem restaurata eas recuperare vires, ut
interiore perfectione et exteriore progressione magis iiulies floreat splendeatcpie,
quod quidem paucis exponendi licentiam a Sanctitate Vestra humiliter
rogamus.
5. a. Status internus rei catholicae tam in vicariatibus apostolicis
quam in Hollandica Missione faciem satis laetam ostendit. Undecies centies
mille fideles, quorum altera eaque major pars in vicariatibus, altera paulo
minor in Missione degit, fldem catholicam tam flrmam vivamque profitentur
et operibus ostendunt, et Apostolicae Sedi ita subjectos et addictos se
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exhibent, ut peregrinos, sacerdotes etiam et episcopos, sive forte sive ex
proposito aliquando huc venientes, in admirationem rapiant, haereticos
au tem omnesque catholicae religionis et sanctae Sedis adversarios, quibus
permixte vivunt, in quamdam desperationem conjiciant.
b. Quod speciatim ad clerum attinet, hic qualis sit ex eo quod de fidelibus dicimus, satis intelligere potest Sanctitas Vestra: nam sicut populus
sic sacerdos, quia — quod hic felicissimum est — clerum populus sequitur.
Clero autem informando in singulis vicariatibus et in missione seminaria
erecta sunt, in quibus juxta Concilii Tridentini placitum illi, quorum indoles
et voluntas spem affert eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros,
a teneris annis religiose educantur et ecclesiasticis disciplinis instituuntur.
c. Praeterea et alia non pauca optimarum sanctissimarumque rerum
initia et incrementa apud nos conspiciuntur velut religiosorum ordinum
domus, congregationes piae virorum mulierumve educationis puerorum et
charitatis operibus addictae, aliaque enumerare nimis longum esset.
6. Haec autem omnia, B. P, quantumvis laeta et inter horum tempo
rum aerumnas solatio plena, ad eam tarnen perfectionem, quam debent
consequi, nondum per venerun t, nee nisi introducta episcopalis regiminis
forma facile perventura videntur.
7. Illud posterius jam ob liane rationem affirmandum videtur, quod
clerus fere omnis saltem et laicorum praecipui hoe sentiunt, qui ex episcopatuum per sedem Apostolicam institutione rebus sacris inagna emolumenta
obventura esse existimant; et qui hanc ob causam etiam paratos se ostendunt ad praestanda ea quae ex eorum parte ad hujus rei exsecutionem
conferre possunt Arbitrantur enim res magnas, ut floreant et durent, non
esse permittendas solis hominibus perpetuo decedentibus et succedentibus,
sed esse muniendas institutionibus quae non cum hominibus moriantur.
Talem autem eamque firmissimam rerum sacrarum munitionem in hierarchia
a Christo Domino in3tituta admiramur et reveremur.
8. Accedit et haec non contemnenda ratio. Quo tempore in his locis
catholicae religionis oppressio viguit, vires catholicorum comprimebantur,
nee sese poterant exserere, at orta exeunte superiore saeculo libertas eas ad
exserendum se sollicitavit, idque non frustra, sicut tot praeclara zeli religiosi ope
ra partim perfecta partini incepta comprobant: sed quanto vehementior, si ita
dicerelicet, explosio facta est, et quanto plura etiamnum suscipere zelus sibiproponit tanto magis opus esse videtur certis operandi regulis et potestate valida
quae earum observationem urgeat. ttecus timeri potest, ne inordinata sit virium
contentio, atque cito accidat, ut laeta initia minus laetum habeant exitum.
9. Quodsi jam, B. P. ad externum rei catholicae in hoe regno statuin
oculos convertimus, non pauca observare licet quae ut in episcopalis regiminis
formam res catholica nunc redigatur, maxime suadeant.
10. Mutationum politicarum, quae ante paucos annos apud nos perfectae
sunt, hic etiam fuit eventus, ut nihil nunc sive per leges politicas sive per
voluntatem gubernii (et solemni declaratione palam factum est' obstet quominus forma regiminis ecclesiastici immutetur. Talis est hodie jure et facto
libertas, qua religio catholica fruitur ut possit Apostolica Sedes quin ullum

a saeculari potestate oriuudum impedimentum timeat, et episcopatus erigere,
et episcopos nomiiiare et instituere. Quod attiuet ad concordatum, qui anno
18:27 inter Ap. Sedem et Regem Neerlandiae factus est, huuc quidem Gubernium yidetur nee veile, nee, si vellet, posse pro sua parte exequi. Effecerunt
quippe mutationes rerum, quae deineeps acciderunt, ut dispositiones quaedam illius concordatns eaeque non exigui momenti executioni mandari nullatenus possint, et quarundam etiam exseeutio minus e re eatholiea esse
videatur quam quod per obtentam nuper libertatem tenemus. Quare Apostolica Sedes nemine contradieente poterit hac in re ea ornnia facere et
constituere quae pro sapientia sua judieaverit expedire.
11. Protestantes ipsi prorsus persuasum habent se prout nunc qnidem
res sunt, nee legaliter nee facto posse hierarchiae indneendae ohsistere. Id
autem agunt atque hunc in finera sopitis ad tempus mutuis dissidiis vires
conjungunt, ut rem eatholieam quantum possint turbent et perdant, atque
imprimis commoda, quae ex hodierna libertate et aequa adhuc gubernantium voluntate nasei possunt, ei praeripiant. Nee immerito timere
nobis videmur, ne, si praesens agendi opportunitas catholicis pereat, reaetio
protestantiea, quae dicitur, in tantum proficiat, ut rei catholieae progressum
in diuturnum tempus impediat, et in catholieos parte aut saltem usu libertatis privatos non panea pristinae dominationis opera regerat.
12. Quod tamen, si hierarchica ecclesiastici regiminis forma apud nos
indueta catholieorum animi firmantur et exeitantur, hostes non faeile perfecturos esse credimus; imo eatliolicos conciliante et moderante venerabili
potestate, quam velnt centrum quoddam ipsi expetunt, magis magisque
coadunatos felieiter pro re eatholiea acturos esse speramus.
13. Tandem (quia pluribus Sanctitatem vestram fatigare non audemus)
id unum adjicimus nulla alia re quam erectis episeopatibus reliquias perversae sectae Jansenisticae certius eitiusque interituras videri; nam multi
schismatici rationes, quibus praetextis adhuc in secta retinentur tune videbunt vanas et falsas esse, sectamque relieturi, merito sperantur. Possent
quoque et alia ad Missionem Hollandicam singulariter pertinentia exponi,
quae tamen cum literis supplicibus, quas anno 1848 ad Sanctitatem Vestram
Archipresbyteri et decani illius Missionis dederunt, continentur, nunc non
esse repetenda judicavimus.
14. Haec itaque, Beatissiine Pater, sicut esse nobis in Domino videbantur, quantum licuit exposuimus; rerum statum sincere descripsimus;
vota nostra et desideria candide aperuimus uti apud optimum patrem ; et
nunc rem omnem sapientiae, prudentiae, fortitudini, quibus Deus optimus
Maximus Sanctitatem Vestram tam insigniter exornavit, fidenter committimus, prorsus persnasi illud, quod Apostolica auctoritate decretnm fuerit,
factu optimum et unice e re eatholiea futurum esse.
Liceat nobis omnia bona a Deo omnipotente Sanctitati vestrae apprecantibus humiliter implorare apostolicam benedictionem.
Dit projet verzonden aan Mgr. Zwi.ISKN'
den 18n Maart 1851.
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BIJLAGE XII. (Zie bl. <220).

A Sa Sainteté Pie IX P. P.
Très-Saint Père,
Aueune partie tle 1 Eglise du Seigneur n'a peut-être plus souffert des
tristes calamités du 16me Siècle que ces provinces des Pays-Bas, qui s'étaient
alors constituées en Etat indépendant sous le titre de Provinces-Unies. A
cette époque de comniotion générale, le Catholicisme y vit la fureur des
hérétiques s attaquer a son travail poursuivi sans interruption pendant huit
siècles, a tel point qu'il n'en restait plus aucun vestige, si ce n'est dans
le coeur de quelques hommes fidèles a la Foi de leurs pères, que l'erreur
n avait pu atteindre et qui se trouvaient dispersés <;a et la, isolés dans
toute 1'etendue du pays.
Mais Dieu qui connait les siens, n'a pas voulu laisser sans récompense
la fidélité a ses saints préceptes de ce petit nombre de Catholiques, qui plutót
que d abandonner leur Sainte Foi pour les nouvelles doctrines soit du
Protestantisme soit du Jansenisme, ont préféré tout perdre et tout souffrir.
Graces en soient éternellement rendues a la paternelle bonté du Très-Haut,
ce germe vivant d une nouvelle Catholicité, que les malheurs des temps
avaient épargné, a été protégé, cultivé, développé par les Prédécesseurs de
bienheureuse mémoire de Y otre Sainteté avec une persévérante activité et
la plus tendre sollicitude. Le ciel a répandu sur Leurs généreux efforts les
bénedictions les plus abondantes. Le petit troupeau des ames restées fidèles
au Siège de Saint Pierre, s est insensiblement accru en nombre aussi bien
qu en importance, et aujourd'hui les deux cinquièmes de la population
Néerlandaise ont le bonheur de confesser la Religion Catholique, tandis
qu il n est presque aucune commune qui n'ait son église paroissiale et que
tout le sol Néerlandais commence a se couvrir de fondations religieuses,
d institutions de charité, d'écoles catholiques pour 1'enseignement.
Dans eet état de choses, les Catholiques des Pays-Bas ont toujours
ardemment desiré, surtout depuis qu'ils eurent appris qu'un concordat avait
été conclu entre le Saint-Siège et la Cour des Pays-Bas, que la situation
anorinale et exceptionelle, dans laquelle se trouve encore une partie aussi
considérable -du troupeau du Seigneur, fut remplacée par une organisation
de leurs affaires religieuses, conforme a celle d'après laquelle 1'Eglise
Catholique est gouvernée dans presque tous les autres pays. Leurs désirs
sont devenus d autant plus vifs dans ces derniers temps, qu'ils ont entendu
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sortir de la bouche du ministère du Koi des Pays-Bas ces paroles : „Qu'il
„ne voyait la aucune difficulté; qu'il jugeait même fort désirable que la
„révision des réglements ecclésiastiques emanat de 1'Eglise ellemême, et
„que de cette manière (vis-a-vis du Gouvernement) les Communions reli„gieuses acquissent un caractère plus essentiel d'indépendance, afin que la
„sollicitude de 1'Etat, relativement aux Communautés religieuses, restat
„dans le cercle tracé par la Loi Fondamentale en fait de Keligion". A la
même occasion le ministère du Roi s'est prononcé plus explicitement peutêtre encore. „Le gouvernement a cru devoir déclarer qu'il n'avait nullement,
„1'intention d'entraver d'nne manière quelconque la liberté qu'a 1'Eglise
„Catholique de s'occuper de son organisation; mais qu'au contraire il
„entrait perfaitement dans ses vues que cette Eglise, comme toute autre
„Communion religieuse reconnue par les lois du royanme, réglat elle même
,,ses intéréts sur le terrain ecclésiastique".
Profondément convaincus, d'une part, que le Saint Siège, n'ayant rien
tant a coeur que le véritable bien de toute la Catholic-ité, doit vivement
désirer aussi celui des Catholiques des Pays-Bas, et de 1'autre, que la
plupart des plus sérieuses difficultés qui, jusqu'a ce jour, se sont opposées
de la part de 1'autorité temporelle a 1'établissement de 1'organisation
hiérarchique de 1'Eglise Catholique en ce Rovaume et a 1'érection d'Evêchés
diocésains, sont entièrement aplanies, les soussignés, Catholiques Néerlandais, se prosternent humblement devant le Tróne de Votre Sainteté et
La prient de vouloir bien agréer la supplique qu'ils se permettent de
déposer a Ses pieds sacrés, afin qu'il plaise a Votre Sainteté de donner
aux Pays-Bas une organisation épiscopale, conforme a celle d'après laquelle
1'Eglise Catholique est gouvernée dans presque tous les autres pavs.
Les soussignés oseut se permettre de déposer cette prière aux pieds
de Votre Sainteté, apres avoir eu connaissance de la Lettre Apostolique du
24 Septembre 1850, rétablissant la hiérarchie épiscopale en Angleterre,
oii il est dit: „Ces pensées ont été fortifiées par le désir que nou» ont
„exprimé beaucoup de membres du clergé et de laïques distingués par
„leur vertu et leur rang et par les voeux de la trés grande majorité des
„Catholiques Anglais". Les soussignés pensent ne pas se tromper en concluant de ces paroles, que Votre Sainteté ne désapprouve pas une démarche,
telle que celle qu'ils se permettent actuellement de faire auprès du Tróne
de Votre Sainteté.
Tels donc sont les voeux, Très-Saint Père, telle est la prière des
Catholiques Néerlandais. C'est en priant Votre Sainteté de daigner 1'agréer,
avec rhumble hommage de nos sentiments, que nous implorons Sa bénédiction sur nous-mêmes et sur tous les Catholiques de la Néerlande.
Nous sommes avec le plus profond respect
TRÈS-SAINT PÈRE,

de Votre Sainteté
les très-obéissants et très-devoués fils,
ce 5 Avril 1851.

BIJLAGE XIII. (Zie bl. 225).
Mgr. VAN HOOYDONK aan de Propaganda.

Eminentissime ac Reverendissime Doraine,
Quae jam diu fidelibus in votis est, introductio Ecclesiasticae Hierarchiae in Hollandia summi certe momenti res est; nee dubium, quin 8. Sedes
desideret benigneque excipiat omnes eas observationes, quae conducere
possunt, ut arduum illud negotium ordinetur perfectius, ac felici stabilique
successu coronetur.
Etiam persuasum mihi habeo, quod sua Sanctitas ad instar suorum
felicis memoriae praedecessorum, erga clerum populumque fidelem Vicariatus
Apostolici Bredani. paterna benevolentia afficiatur; cui vicissim correspondet
vere filialis erga .Sanctam Sedem pietas una cum exemplari obedientia et
constantissima fidelitate.
Quae cum ita sint, futurum spero, ut, si qua ad effectum deducatur
Ecclesiastica organisatio, ea in majus bonum vergat etiam hujus Bredani
Vicariatus. Imo desideratum hunc eventum, omni cum flducia et animi pace
ego exspecto. Quod autem has ad Eminentissimam Vestram dignitatem
super eo negotio destinem literas, ideo praecipue est, ut totius cleri populique
iterato voto et instantiae, ers scribendo, occurram. Gratum erit in super illi
ipsi clero populoque fideli, deinceps inaudire me, quae in me sunt, peregisse,
ut et in hoe gravissimo negotio provideatur majori spirituali bono non tan
tum ovium mihi commissorum, sed et totius Neerlandiae Ecclesiae.
Magnum itaque religionis emolumentum inde praevideo, quod Vicariatus
Bredanus inter Episcopales dioceses efformandas, suum quoque locum habeat.
Adest seminarium vere spectabile, cum nova magnis sumptibus exstructa
Ecclesia, et in vicinia floret collegium nostrum Episcopale seu parvum
seminarium.
Omnium etiam applausu et laetitia salutabitur ista Sedes Episcopalis,
quae erit quasi exurgens sedes Antverpiensis. Tractus enim hic noster est
pars Hollandica pristina dioceseos Antverpiensis, cujus altera pars Belgica
Archidiocesi Mechliniensi unita est. Quod plus est, magnum adhuc incrementum cepit Vicariatus noster Apostolicus per unionem Vicariatui Bredano

nuper factani totius illius Zeelandiac territorio quod olim Diocesi (Belgicae)
Gandavensi subdebatur.
Spe itaque fretus, fore ut haec nostra scriptio unice intenta majori Dei
gloriae, Ecclesiae bono animarumque saluti, solito curn favore excipiatur,
Deum O. M. enixe deprecor, ut Eminentiam Vestram diu conservet, sospitet
ac bonis suis optimis cumulet: dum interim sacram Vestram purpuram
venerabundus exosculans, summa cum reverentia ac obsequiosi animi
cultu signor.
Eminentissime Domine
Eminentiarum Vestrarum famulus
Observantissimus ac humilis
Cliens
(Sign.) J. v. HOOYDONK Episc. Dard.
Hoeven, 29 Oct. 1851.
Vic. Ap.

BIJLAGE XIV (Zie bi. 2-26)

Sanctissime Pater,
Quuni in Vic.. Ap. Limburgensi fama pererebuit, in urbe agi de nova
rernm ecclesiasticarum in Neerlandia organisatione, deque erigendis sedibus
Episcopalibus, infrascripti Decani praefati Vieariatus humillima prece et
animo devotissimo ad sedem accedunt apostolicam, favente Sanctitatis
Vestrae indulgentia exposituri: Quantum totus vieariatus Ap. Limb. et nominatim infrascripti desiderant atque exoptant, ut pristina redintegretur diocesis
Kuremundensis, eique tanquam Episcopus titularis praeponatur Illniu» ac
Re""'8 Dominus I. A. Paredis praedicti vieariatus Apostolici jamjam Admini
strator dignissimus et Episc. Hir. i. p. i.
Omnibus votis ut benigne sanctitas vestra annuere dignetur, oratores
sequentes aequo apostolicae sedis judicio submittunt rationes.
1". Vic. Ap. Lim. propter alios districtus olim diocesi Ruremundensi
adnexos bis centum millia numerat incolarum, qui fere omnes, et catholicae
religioni et sedi apostolicae ex intimo corde adbaerentes, quantum notum
est nihil carius, nihil antiquius habent qnam ut votis supra emissis, annuatur.
2". Quantopere vota illa ipsis praesertim ecclesiasticis viris cordi sint
facile inde elucescit, quod tam larga manu fideles, praecipue vero clerus
eleemosvnas pro vicariatu vix constituto contulerint, ut mox licuerit ad
normam conciiii Tridentini Seminarium majus ct minus in prospero jam
statu versantia erigere.
3'. Cum praeterea in civitate Kuremundensi Domus exstat Episcopalis,
nee non pulchra et antiqua ibi enitet Ecclesia Cathedralis sub invocationè
S. Christophori, mox etiam liquet, omnia facile adfutura, quae ad sedem
episcopalem constituendam sunt necessaria.
4 . Maxima vero ratio, cur supplicantes non tantum exoptent, ut pristina
restauretur diocesis Ruremundensis, sed ut ipsi etiam praeponatur Illmus ac
Rev™"< D. I. A. Taredis praememoratus, in eo est, quod dignissimus ille
Administrator Apost. virtute ac scientia ornatissimus, tam suavi, tam
moderata, tam prudenti gubernatione suum vicariatum rexerit, ut fldelium
omnium tum laicorum, tum ecclesiasticorum corda arcto arnoris nexu sibi
devinxerit.
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Quae cum ita sint, infraseripti ad sanctitatis Vestrae pedes provolutr
iterata atque enixa eam precantur supplicatione ut ad vota benigne velit
accedere.
Quod si rogata plane concedere per temporum eircumstantias non liceret,
eorde non minus anhelanti, sed aeque submisso supplicant, ut, si flèri
possit, saltem Vic. Ap. Limburgensis in suo praesenti conservetur statu.
Omnia ceteroquin profunda et integra animi submissione Aposfolicae
sedis judicio subjicientes intimo venerationis ac devotionis sensu perennant
SANCTISSIME PATER

Sanctitatis Vestrae
Humillimi ac obedientissimi
Servi.

BIJLAGE XV. (Zie bi. 323.)

Litterae Apostolicae
SS. DOMINI NOSTRI.
Ornsus HIERARCHIA EPISCOPALIS IN HOLLANDIA RESTITUITUR.

PIUS PP. IX.
A.<d Perpetuam rei Memoriam,

Ex qua die arcano divinae providentiae consilio ad Apostolicae Sedis
fastigium nil tale merentes ac cogitantes evecti fuimus, statim prout
injunctum Nobis ministerium postulabat eo curas omnes ac studia intendimus, ut spirituali Christifidelium ubicumque existentium saluti atque
incolumitati prospiceremns. Ac postquam inchoatum jam a fel. ree. Gregorio
XVI. praedecessore Nostro Episcopalis in florentissimo Angliae regno
Hierarchiao instaurandae o|>us benedicente Domino absolvere datum fuit,
studia Nostra ac sollicitudines convertimus ad electam aliam dominicae
\ ineae partem, ad inclytas nempe Hollandiae ac Brabantiae regiones, quas
salutaribus iisdem institutionibus informari posse intelligeremus et maximopere optaremus. Versabatur enim jugiter ob oculos, quae vel a prioribus
Ecclesiae saeculis fuisset illarum regionum conditio : namque ubi primum
labente saeculo VII. per S. Clementem Willibrordum apostolico spiritu
afflatum virum, sociosque ab ipso adlectos evangelicos ministros, invecta in
eas fuit Christiana Heligio, uberrinios dedisse fructns vetusta omnia monumenta testantur. ita ut paulo post, anno nimirum DCXCVI. S. Sergius I.
l>raecessor Noster Ultrajectensem Ecclesiam erexerit, eumdemque Willi
brordum illi regendae designatum Antistitem sacra infula suis ipse manibus
decoraverit. Longum sane esset ea omnia persequi ac recensere quae tum
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laudatus Antistes, tum S. Bonifacius qui ei successit, Gcrmaniae Apostolus
merito nuncupatus, ac reliqui subsequentes Episcopi quorum nonnulli Nanctorum albo adscripti sunt, praeclare gesserunt, irnpensosque ab eis labores
commemorare ad catholicam fidem per memoratas regiones diffundendam
usque ad annum MDLIX. quo anno adeo ipsani ibidem tloruisse compertum
est, ut Paulus Papa IV. praedecessor Noster Ecclesiasticam in illis regionibus
provinciam statuendam censuerit, litterisque Apostolieis incipientibus „Super
Universas" IV. idus Maji datis, Ultrajectensem ipsam Sedem juribus ac
privilegiis metropoliticis auxerit ac ditaverit, additis erectisqne quinque
SufPraganeis Ecclesiis nempe Harlemensi, Deventriensi, Leovardiensi, Groningensi et Middelburgensi. Verum quum exinde dilectam liane dominicam
vineam firmius circumseptam, ac validioribus munitam praesidiis, majores
in dies fructus edituram spes aft'ulgeret, deplorandum illud fuit, quod haud
ita multo post mimicus homo illam vastare, convellere ac deformare omni
conatu voluerit. Et sane exploratum est quot quantaque Calviniana haeresis
florentissimis illis Ecclesiis damna et clades intulerit; eoque pervasit
haereticorum vis atque impetus, ut Catholicum in iis regionibus nomen
prope extinguendum, tantisque reparandis jacturis nulla ferme superesse
ratio videretur. Constat nihilominus Romanos Pontiflces nihil reliquisse
intentatum, ut ingruentibus tot malis qua fieri posset ratione occurrerent
ac mederentur. Hinc ejectis, pereussisque vel occisis Pastoribus, ad colligendas dispersi gregis reliquias cla me. Gregorius XIII. probatissimum
virum et zelo divini nominis inflammatum, videlicet Sasboldum Vosmerum
in Vicarium suum Apostolicum deputavit, qui deinde a Clemente VIII.
Philippensis Archiepiscopi titulo ac charactere insignitus, cum non exiguam
obtinuisset sacrorum operariorum copiam ex optimis Institutis, ac societatibus
regularibus, ad collapsam religionem instaurandam, Deo juvante, non sine
fausto successu adlaboravit. Easdem porro curas adhibuere successores
Romani Pontiflces nimirum Alexander VII. qui, Janseniani schismatis
exordio, viriliter monstro illi ac pesti sese opponere, ejusque vim cohibere
ac frangere haud intermisit; itemque Innocentius XII. Clemens XI. Benedicti XIII. et XIV. ceterique omnes praedecessores Nostri omnem dedere
operam, ut Hollandiae et Brabantiae Catholicos, quos tam saeva et atrox
procella ad extrema redegerat, sive per Apostolieos Vicarios Episcopali
dignitate praeditos, sive per Sanctae Sedis Nuntios pastoralibus auxiliis
erigerent, recreareut; quo tandem fieret, miseraute Domino, ut ad pristinum
decus et formam Ecclesiae illae revocarentur. Atqui misericordiarum Pater
et Deus totius consolationis impensis per Romanos Pontiflces laboribus,
curisque optatum aliquando fructum pro sua benignitate concessit, ut quod
ipsi intenderant jam perduci possit ad exitum ; idque reservatum humilitati
Nostrae eideui bonorum omnium largitori Deo maximas ex animo gratias
persolvimus. Enim vero quamquam cl. me. Gregorius XVI. decessor Noster,
accedente serenissimi illius Regis aequitate, complura sapienter egerit, ac
molitus sit ad ecclesiasticam disciplinam praedictis in regionibus plene
instaurandam, initisque anno MDCCCXLI. negotiationibus de restituenda
Episcopali Hierarchia cogitaverit, perpensis tarnen temporum adjunctis, opus
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|>ro tune hand urgendum esse judicavit, auctisque E])iscoj)ali charactere
Vicariis Apostolicis Brabantiae, aliisque opportuun constitutis ad sternendain
optatae instaurationi viam, tanti momenti rem opportuniori tempori definiendam remisit. Prae oculis igitnr habentes praeclara hujusmodi decessorum
Nostrorum exempla, ac dilectam illam dominici gregis partem quibus possumus
favoribus prosequi volentes, id Nobis proposnimus, ut Catholicae religionis
utilitates in memorato regno quantum per Nos fieri possit, augeamus.
Hinc universum in eodem regno rei Catholicae statuin progressusque, et
permagnum Catholicorum nunierum considerantes, nee non impedimenta
illa quae Religionis Catholicae incolumitati ac prosperitati valde adversabantur, in dies auferri prospicientes, immo fere jam penitus ablata confidentes per eam, quae a Gubernii moderatoribus aequitate ac justitia inducta
est fundamentalium leguni reformationem, denique probe noscentes benevolum serenissimi Regis animum erga illam quoque fldelissimorum subditorum classem, qui Catholicam profitentur tidem, tempus advenisse reputavimus, ut regiminis Ecclesiastici forma in Hollandiae regno ad eum restitui
possit modum, quo fideles
penes alias gentes fruuntur, apud quas nulla
intervenit peculiaris causa, quamobrem extraordinario illo Vicariorum Apostolicorum, aut exceptionali alio ministerio regantur. Interim seniel atque iterum
porrectae Nobis sunt preces, quibus nedum dilecti cujusvis Ordinis fllii
Nostri illarum regionum incolae, sed vero etiam Vicarii Apostolici ipsi et
Clerus universus idipsum a Nobis efflagitabant, eorumque votis obsistere
haud passus est paternus Noster amor et charitas. Quapropter hisce, aliisque
gravissimis causis adducti, praehabita, sicut rei gravitas exigebat, deliberatione cum VV. FF. NN. S. R. E. Card. Fidei propagandae praepositis, quibus
accuratum totius negotii examen demandavimus, quique Nos in suscepto
consilio magis magisque confirmarunt, levatisque oculis ad montem, unde
venit Omnipotentis auxilium, implorata Deiparae Virginis ope, impetratisque
suffragiis Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, aliorumque Coelitum qui
praesertim Hollandiae Ecclesiam effuso pro Christo sanguine illustrarunt,
tam salutari operi mannin admovendam tandem aliquando existimavimus.
Itaque motu proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostra, deque
amplitudine Apostolicae auctoritatis ad majorem Dei omnipotentis gloriam,
et 8. Catholicae Ecclesiae utilitatem constituimus ac decernimus, ut in
Hollandiae ac Rrabantiae regno juxta communes Ecclesiae ejusdem regulas
Hierarchia refloreat Ordinariorum Episcoporum, qui a Sedibus nuncupabuntur,
quas Nostris hisce Litteris erigimus, et in provinciam ecclesiasticam instituimus. Porro quinque Se des in praesens erigendas decernimus ac fundatas
volumus, nimiruni Lltrajectensem, Harlemensem, Buscoducensem, Bredanam
et Ruremundensem. Animo autem revolventes Trajectensis Ecclesiae
praeclara monumenta, nee nou locorum praesertim opportunitate perspecta,
aliisque rationibus expensis, non possumus, quin illustrem hanc olim Sedem
veluti sepultam excitantes, ad Metropolitanae seu Archie]>iscopalis dignitatis
gradum illam evehamus vel restituamus, quo quidem honore per cla. me.
Paulum IV. praedeeessorem Nostrum decorata fuit, eidemque suffraganeas
quatuor memoratas Sedes adsignemus, quemadmodum tenore praesentium
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auetoritate Nostra Apostolica adsignamus, addiciinus, attribuimus. Praedictac
vero Archiepiscopali seu Metropoliticae 8edi Ultrajectensi Provincias tribui
mus prout sequitur, nempe provinciam ipsam Ultrajecti a qua nomen habet,
nee non Groningensem, Geldrienseni, Frisiensem ac Drenthensem, quae
antea majorem proprie dictae Missionis Hollandicae partem effecerunt.
Ecclesiae autem sufFraganeae Harlemensi adsignamus provincias alias vel
regiones Hollandiae ac Zelandiae, quae ejusdem ita nuncupatae Missionis
Hollandicae 1'raesidi seu Vice-superiori ad haec usque tempora item
subjiciebantur. Ad alias quod attinet Ecclesias, voluinus ac decernimus, ut
iisdem Provinciis vel Districtibus aut Comitatibns regionibusque unaquaeque
gaudeat, quibus hactenus potiebatur, sic ut praedictae Buscoducensis,
Breda na, ac Ruremundensis Episcopales ac suft'raganeae Ecclesiae iisdem
circumscriptae limitibus maneant, quibus hactenus unaquaeque praefiniebatur
sub appellatione Vicariatuum Apostolicorum Silvaeducensis, Bredani, et
Limburgensis, ac prout in Apostolicis Litteris die II. Junii MDCCCXXXX.
incipientibus „Universalis Ecclesiae" ac die IX. Martii MDCCCXXXXI.
quarum initium „Universi Dominici gregis" declaratur. Ita in universo
Hollandiae ac Brabantiae regno unica erit ac distincta provincia Ecclesiastica
ex uno Archiepiscopo seu Metropolitano Antistite et quatuor suffraganeis
Episcopis constituta, quorum studio ac sollicitudine pastorali futurum in
Domino confidimus, ut Catholica illic Religio mag's magisque roboretur, ac
laetioribus vigescat incrementis ; ac proinde Nobis, Nostrisque in Apostolica
Sede successoribus jam nunc reservatum volumus, ut provinciam ipsam in
])lures, ubi opus fuerit, dispertiamus, ac dioecesium nunierum augeamus,
limites immutemus, ac quidquid aliud opportunum et expedire in Domino
visum fuerit libere perficiamus. Quod vero iisdem Ecclesiis ac Praesulibus
profuturum maxime perspicimus, volumus et mandamus, ut relationes de
Sedium suarum atque ovium statu ad Nostram Congregationem de Propa
ganda Fide, quae hactenus peculiarem sedulamque de regionibus ipsis curam
gessit, transmittere pergant laudati Antistites, Nosque per eamdem Con
gregationem certiores faciant de iis omnibus, quae pro officii munere ac
spirituali fldelium bono nunciare ac referre se teneri intellexerint. In ceteris
autem quae pastoralis officii sunt, Archiepiscopus et Episcopi supramomorati
omnibus fruentur juribus et facultatibus, <|uibus alii aliarum gentium
Catholici Archiepiscopi et Antistites ex communi sacrorum Canonum et
Apostolicarum Constitutionum vi utuntur, atque uti possunt ac poterunt,
iisdemque obligationibus adstringentur, quibus alii Archiepiscopi et Episcopi
ex communi eadem et generali Catholicae Ecclesiae disciplina devincti sunt.
Quaecumque propterea sive ex antiqua Ecclesiarum Hollandiae ratione, sive
in subsequenti Missionum conditione ex peculiaribus Constitutionibus aut
privilegiis, vel consuetudinibus partieularibus viguerint, mutata nunc temporum ratione nullum posthac sive jus, sive obligationem inducent. Ad
omnem porro ambiguitatem removendam, Nos iisdem illis peculiaribus
Constitutionibus et privilegiis cujusque generis, et consuetudinibus a
quocumque etiam vetustissimo et iminemorabili temporo inductis ac vigentibus,
omnem prorsus obligandi et juris afferendi vim ex plenittidine Apostolicae
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auctoritatis adimimus. Proinde Archiepiscopo et Episcopis Hollandiae
integrum erit ea decernere, quae ad communis juris executionem pertinent,
quaeque ex generali ipsa Ecclesiae disciplina Episcoporum auctoritati permissa sunt. Nos vero Apostolica Nostra auctoritate eis libenter adfuturos,
omnemque operam ad divini nominis gloriam et salutem animarum promovendam collaturos pollicemur. Hujusce autem Nostrae voluntatis ut certius
exhibeamus argumentum, volumus ut Antistites ipsi cum Ordinariorum
Episcoporum nomine et juribus insigniti fuerint, iis minime destituantur
commodis et amplioribus facultatibus, quibus antehac iidem una cum titulo
Nostrorum et Apostolicae Sedis Vicariorum fruebantur, vel quibus alii
Vicarii Apostolici ex ejusdem S. Sedis largitate perfruuntur. Cautum pariter
volumus, ut Archiepiscopus Trajectensis, ejusque suffraganei Antistites
antedicti in iis, quae cujuslibet sunt, muniis exercendis plena, qua par est
libertate ac potestate potiantur. Suffraganeas vero easdem Ecclesias, earumque
territoria Ultrajectensis Metropolitani jurisdictioni ita subjicimus, ut ab
omni auctoritate ac dependentia alterius Metropolitae sive Archiepiscopi,
cui fortasse illae, aut quaedam illarum regiones in Vicariatuum, aut Missionum conditione subjectae manserint, prorsus eximamus. Trajectensi porro
Archiepiscopo omnibus insigniis, honoribus, ornamentis, privilegiis et
praerogativis Metropolitanorum Antistitum utendi jus ac potestatem concedimus. Et quoniam adhuc ea est in Hollandiae regno Catholicae rei
conditio, ut congrua Pastoribus et Episcopalis cujuslibet Ecclesiae necessitatibus respondentia temporalia subsidia desint, spem prope certam fovemus
futurum ut dilecti ipsi filii Nostri Christifideles, quorum instantissimas ac
repetitas preces pro Episcopali Hierarchia restituenda libenti animo excepimus,
votisque obsecundavimus, Pastores quos eis praeficiemus eleemosynis et
oblationibus suis largius etiam in posterum juvare non desistant, quibus
Episcopalium Sedium instaurationi et Catholicae religionis prosperitati, atque
incremento valeant prospicere. Postreino suspicientes in auctorem fidei
et consummatorem, Jesum supplices Illum adprecamur, ut quae ad Catho
licae Ecclesiae bonum profectumque in Hollandiae regno decernenda et
statuenda duximus, ea divino suo auxilio firmare et roborare dignetur,
illisque omnibus, ad quos dccreta ipsa exequi spectat, caelestis gratiae
virtutem immittat, ut demandata ipsis officia et muuera ad gloriam Divini
Nominis impensius adimpleant, decernentes has Nostras Litteras nullo
unquam tempore de subreptionis aut obreptionis vitio, sive intentionis
Nostrae, alioque quovis defectu notari vel impugnari posse, et semper validas et firmas fore, suosque effectus in omnibus obtinere atque inviolabiliter
observari debere. Non obstantibus Apostolicis, atque in Synodalibus, Provincialibus et Universalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus
sanctionibus, nee non veterum Hollandiae Sedium et Missionum, ac Vicaria
tuum Apostolicorum inibi postea constitutorum, et quarumcumque Ecclesiarum, ac piorum locorum juribus aut privilegiis, juramento etiam, confirmatione Apostolica aut alia quacumque firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque. His enim omnibus, tametsi pro illorum derogatione
specialis mentio facienda esset, aut alia quantumvis exquisita forma
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servanda, quatenus supradictis obstant, expresse derogamus ; irritum quoque
et inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate
scienter, vel ignoranter eontigerit attentari. Volumus autem ut harum
Literarum exemplis etiam impressis, manuque publici Notarii subscriptis, et per
constitutum in Eeelesiastica dignitate virum suo sigillo munitis eadem
fides, quae Nostrae voluntatis significationi ipso hoe diplomate ostenso
haberetur.
Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die quarta Martii
An. MDCCLI11 Pontificatus Nostri Anno Septimo.
A. Card. LAMBKUSCHIM.

BIJLAGE XVI. (Zie bl. 328.)
Allocutie van Z. H. Paus Pius IX, in het geheim consistorie ge
houden den 7deu Maart 1853.

Venerabiles frates.
Cum placuerit misericordiarum Patri, et Deo totius consolationis mag
num gravissimis Xostris angustiis aft'erro levamen, turn nulla interposita
mora illnd Vobiscum communicamus, Venerabiles Fratres, ac pro certo
habemus, parem Nostrae vestram futuram esse laetitiam. Vobis enim nuntiamus, optatissimum singulari divinae clementiae beneficio illuxisse diem,
quo in florentissimo
Hollandiae, et Brabantiae Regno ordinariam Episcoporum
Hierarchiam juxta communes Ecclesiae regulas restituere, atque ita dilectissimae illius Dominici gregis partis incolumitati ac prosperitati majorem
in modum consulere possimus. Xemo vestrum ignorat, Venerabiles Fratres,
quae fuent illarum regionum vel a primis christianae religionis saeculis
conditio, et quomodo illi populi septimo vertente saeculo a 8ancto Willibrordo apostolica plane virtute clarissimo, ejusque in sacro ministerio sociis
divinam ( hristi Domini religionem, ac doctrmam acceperint, didicerint, quae
tam faustos tam felices habuit progressus, ut paulo post 8. Sergius I. Decessor Noster Ultrajectensem Episcopalem Sedem erigendam, eamque ipsi Willibrordo regendam et moderandam censuerit. Atque optime noscitis quanta
industria, constantia, contentione tum idem 8. Willibrordus, tum 8. Bonifacms Germaniae Apostoli titulo merito insignitus, tum alii subsecutis inde
temporibus Antistites, quorum aliqui Sanctorum Caelitum ordini adscripti
fuere, nullis neque consiliis, neque laboribus, neque vigiliis sibi parcendum
esse duxerint, ut per easdem regiones quotidie magis Catholicam fidem
longe lateque propagarent, omnesque earum regionum populos sanctissimis
ïpsius fidei praeceptionibus imbuerent, atque nutrirent. Hinc sanctissima
nostra religio in iisdem regionibus, divina adspirante gratia, ita firma
consistere, ac magis magisque augescere, vigere et efflorescere visa est, ut
anno millesimo quinquagesimo nono ree. me. Paulus IV, Decessor Noster suis
Apostolicis Litteris L ltrajectensem Episcopalem Sedem Metropolitanae Eccle
siae dignitate, juribus, et privilegiis dacorandam, et quinque alias Episcopales
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Sedes ipsius Ultrajectensis Archiepiscopatus Suft'raganeas in illis regionibus
erigendas existimaverit.
Atque utinam in dilecta illa Dominici agri parte, quae prospere feliciterque exculta uberrimos laetissimosque justitiae fructus in dies erat editura,
inimicus homo nunquam snperseminasset zizania! Utinam in illos fideles
populos nunquam i mussent catholicae religionis hostes, qui eorum artibus
omnia conati sunt, ut earumdem regionum populos a catholico cultu avellerent. Neque hic jam commemorare volumus luctuosissimam sane eorum
temporum perturbationem et maxima, omnibusque notissima damna, quibus
cum summo fidelium detrimento florentissimae illae Ecclesia miserandum
in modum afflictae, divexatae, ae prostratae fuere. Quamobrem, veluti probe
cognoscitis, Romani Pontifices, qui magnis infirmorum membrorum Christi
periculis pastoralem diligentiam adhibere nunquam intermiserunt, nihil certe
inausum, nihilque intentatum reliquere, ut afflictis, illis Ecclesiis omnem
opem aft'errent, et gravissima averterent mala, quibus paternis prorsus curis,
quibusque providentissimis, ac sapientissimis consiliis Gregorius XIII, Clemens
VIII, Alexander VII, Clemens IX, Innocentius XII, Benedictus tum XIII,
tam XIV, aliique Decessores Nostri sine intermissione allaboraverint, ut
Hollandiae, ac Brabantiae Catholicis omni ope et studio succurrerent, et illas
Ecclesias ab interitu vindicarent, atque in pristinum splendorem restituerent;
cum haec omnia Vobis apprime nota sint, Venerabiles Fratres, atque etiam
scitis quanta sollieitudine ree. me. Gregorins XVI Praedecessor Noster omnem
operam ad religionis negotia in illis regionibus magisque componenda, et
ad Ecclesiasticam disciplinam instaurandam contulerit. Etsi vero idem Prae
decessor Noster, Serenissimo illo Rege favente, haud omiserit multa provide
sapienterque constituere, ac prae oculis habere exoptatam Episcopalis Hierarchiae instaurationem, tarnen ob temporum adjuncta hujusmodi opus tune
minime urgendum esse duxit, ac Vicarios Apostolicos Episcopali dignitate
ornatos in Brabantia augendos censuit.
Itaque vehementer laetamur, cum Nos divina dementia, licet immeritos, reservasse videatur ad illud opus perficiendum, in quo Praedecessores
Nostri tanta cura, et studio elaboraverant. Equidem ubi inscrutabili Dei
judicio ad hanc sublimem Principis Apostolorum Cathedram evecti fuimus
illico summa alacritate, omnique sollieitudine curas, cogitationesque Xostras
ad ecclesiastica illius Regni negotia convertimus. Ac pro Apostolici Nostri
ministerii munere, et singulari illa caritate, qua ejusdem Regni fideles prosequiinur, nihil certe antiquius habuimus, quam ea omnia peragere, quae
et sanctissimae nostrae religionis rationibus, et eorumdem fidelium utilitati
maxime conducere possent. Incredibili igitur animi Nostri consolatione perspeximus, tandem advenisse illud tempus tantopere exoptatum, quo ibi cum
maximo rei catholicae emolumento, et illorum fidelium bono Episcopalis
Hierarchia ex communibus Ecclesiae regulis possit instaurari. Namque
animadvertimus, catholicam in eo Regno religionem, Deo bene juvante,
magis in dies progredi, et permagnum Catholicorum ibi degentium numerum
passim augeri, et benevolam, ac propensam esse illius Serenissimi Regis erga
Catholicos ipsos sibi subjectos voluntatem, et quotidie magis ea amoveri
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impediment», quae rei catholicae olim adversabantur, quaeque penitus amovenda esse confidimus ob illorum aequitatem et justitiam, qui illius Gubernii
res moderantur, atque administrant Accedit etiam, ut non solum, Venerabiles fratres, qui Vicarii Apostolici munere ibi funguntur, verum etiam
universus ille Clerus, et quamplurimi laici viri cujusque ordinis et conditionis enixis, iteratisque preeibus a Nobis efflagitarint, uti ibi tommemoratam Episcoporum Hierarchiam restituere vellemus.
\ os ipsi intelligitis, Venerabiles Fratres, quo libente laetoque animo
has postulationes exceperimus, cum Nostrae omnes curae, sollicitudines,
studia, consilia eo semper spectaverint, ut ejusmodi res ad optatum exitum
posset adduci. Quapropter, audito consilio V. V. F. F. 3. K. E. Cardinalium
( ongregationis tidei propagandae praepositae, quibus gravissimum hoe
negotium examinandum commisimus, nihil optabilius esse poterat, qnam
ut in Hollandiae, ac Hrabantiae Hegno Episcopalem Hiorarchiam juxta ardentissima Nostra desideria instauraremus. In illo itaque Regno ecclesiastici
regiminis formam ad eum plane modum restituimus, qui libere viget apud
alias excultas praesertim gentes, in quibus nulla peculiaris adsit causa, ut
extraordinario illo Vicarioram Apostolicornm ministerio regantur. Quocirca
ecclesiasticam ibi provineiam instituentes deerevimus, quinque Episcopales
Sedes in praesentia esse erigendas, nempe Ultrajectensem, Harlemensem,
Buscoducensem, Bredanam et Ruremundensem. Ac memoria repetentes ve
tera illustria sane facta, et monumenta ejusdem Ultrajectensis Seclis, quae,
veluti diximus, a Faulo I\ . Decessore Xostro Archiepiscopalis Ecclesiae honoribus et privilegiis fuit decorata, ac sanctissimae nostrae religionis ratio
nes, et alia gravissima rerum adjuncta serio considerantes, plane non dubitavimus, earndem Ultrajectensem Sedem ad pristinam Metropolitanae
Ecclesiae dignitatem ac splendorem evehere et restituere, eique alias commemoratas quattuor Suffraganeas Epicopales 8edes attribuere. Habetis, Vene
rabiles Fratres, quae Vobis non sine magna animi Nostri laetitia de Episcopalis in Hollandiae ac Brabantiae Regno Hierarchiae instauratione breviter
raptimque significanda existimavimus. Apostolicas vero de hac re Litteras
jam proferri, illasque Vobis exhibere mandavimus, ut clarius et plenius ea
omnia noscere possitis, quae ad hanc ipsam rem pertinent.

BIJLAGE XVII. (Zie bi. 425.)

De bisschoppen aan Pius IX.

Beatissime Pater,
Jam ante hoe tempus Archiepiscopus et Episcopi qui hisce litteris subscribunt, maximam gratitudinem suam Sanctitati Tuae tam pro constituta sen
instaurata in regno Hollandiae et Brabantiae ordinaria Episeoporum Hierarchia quam pro honoribus ea occasione singulis eorum tributis significassent,
nisi praevidentes se post breve tempus ad conseerationem Eleeti Episcopi
Harlemensis conventuros maluissent communes gratiarum actionis litteras ad
Sanctitatem Tuam dare. Hanc itaque opportunitatem in ipso sacro Pentecostes die, quo haec consecratio perfecta est, nacti, has gratiarum actiones
Sanctissimo Patri, ad ejus pedes provoluti, humiliter ott'erunt.
Summum certe beneficium est, Beatissime Pater, quod clero et fidelibus
harum regionum Sanctitas Tua contulit, ea r.empe institutione facta, quae
Catholicae Heligionis apud nostrates conservationi et propagationi plurimum
profutura sit. Novum et illustre hoe doeumentum est, specialis illius
dilectionis et sollicitudinis, quibus Sanctitas Tua, licet omnium Ecclesiarum
sollicitudine onerata, hanc gregis Dominici portionem prosequitur.
Summae igitur gratitudinis obligatio Clerum populumque fidelem erga
Sanctitatem Tuam constringit; nosque quibus institutae seu instauratae sedes
sive Metropolitana sive suffraganeae per Sanctitatem Tuam commissae sunt,
tum nostro quam eorum nomine ad Sanctitatem Tuam accedimus, ut debitum
illud gratiarum persolvamus. lila profecto tanti momenti res, quam Sanc
titas Tua apud nos perfecit, vincula, quibus omnes Apostolicae Sedi nos
alligatos esse gloriamur, arctius etiam, si fleri possit, stringet atque nostram
omnium subjectionem, venerationem et amorem erga Beati Petri Apostoli
successorem, successorem sancti Sergii Pontificis, qui Willibrordum patrem
nobis fidei ad ethnicos proavos nostros misit, in immensum augebit. Pii Xoni
nobis posterisque amabile nomen in factis instauratae Provinciae ecclesiasticae singularemque quibus constat dioecesium characteribus perpettio splendescentibus inseretur.
Nos tarnen qui hane epistolam scribimus particulari titulo obligamur
ut gratitudinem nostram non tantum verbis sed etiam factis exhibeamus.
•i
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Nobis enim Sanctitas Tua difficile quidem sed simul honorificeiitissiniiun
munus contulit, institutas seu instauratas in regno Neerlandiae ecclesias in
conjunctione cum Jesu Christi vicario regendi et gregem dominicum pascendi.
Fidelitatem erga Apostolicam Sedem, quam iterato jurejurando nunc
confirmavimus, exhibendi occasio non prorsus ordinaria hisce ipsis diebus
non deest. Notum siquidem Santitati Tuae arbitramur, quam vehemente
licet prorsus inexpectata nee a quoquam praevidenda animositate instaurationem episcopalis hierarchiae plurimi ex acatholicis nostratibus persequantnr
et impugnent.
Nihil minus sibi proponere videntur quam ut decretum a Sanctitate
Tua opus inter ipsam aedifleationem perturbent vel etiam perfectum et consuminatum destruant. Nos praeterea qui quanto ex nobis ipsis infirmiores sumus
tanto magis in divino auxilio confidimus, Sanctitati Tuae spondere audemus,
nihil a nobis omissum in eorum, quibus id quod a Sanctitate Tua constitutum est, et duraturum sit et fructus uberes laturum. Intercessionibus adjuti
et exemplis confirmati Santorum Sacerdotum, qui in summa erga Sanctam
Sedem Apostolicam fidelitate ante nos in his regionibus veritatem catholicam
praedicarunt, impendentes sua seque ipsos superimpendentes decrevimus eorum
vestigiis inhaerere. et in immobili petra solidati tutique ductore infallibili
Christi in terris Vicario, pro fide, pro Ecclecia, pro primatu et auctoritate
Romanae Ecclesiae pro salute animarum Deique honore constanter laborare
et certare et si opus fuerit occumbere.
Ut igitur nos et illi qui nostrae curae commissi sunt ad certamen illud
quod forte aliquamdiu perdurabit, magis confirmemur, suppliciter imploramus
a Sanctitate Tua apostolicam benedictionem cum hac speciali gratia ut die
ab ordinariis in suis respective diocesibus statuendo haec Apostolica benedictio dari possit in singulis Ecclesiis et post singulas missas ad quas fideles
convocari solent (comprehensis etiam oratoriis et domibus religiosis conservatoriis similibusque) cum plenaria indulgentia ab omnibus lucranda, qui
eamdem in statu gratiae recipiunt.
Ex aedibus Seminarii Buseoducensis in loco de Haren ipso festo Pentecostes die anni 1853.
(Sign.)

J. ZWIJS EN', Archiep. Ultraj. et Admin.
Apost. Dioc. Buscoducensis.
J. VAN HOOYDONK, Episc. Bredanus.
J. AUG. PAREDIS, Episc. Ruraemund.
F. J. VAN VREE, Episc. Harlem.
J. VAN GENK, Episc. Adrat. i. p. i.
Coadj. Episc. Bredani.

BIJLAGE XVIII. (Zie bl. 427).

De Oud-Aartspriesters aan Pius IX.

Beatissime Pater.
Quantam Apostolicae Istae Literae, quibus Hierarchia Episcopalis in
hoe Regno Neerlandiae restituta est, laetitiam nobis atque universis fidelibus
attulerunt, verbis signifieare omnino non possumus. Enimvero, Beatissime
Pater, si quod in votis diutissime fuit impetrasse suave est; si exauditarum
precum tanto majus est gaudium quanto quaesita res ipsa pretiosior est
atqne ntilior: nos vel sacrae Religionis profectum et rei ecelesiasticae
gloriam parum existimare necesse est, aut dia desideratas sedes tandem
restitntas, praecipue inclytam illam Ultrajectensem et carissimam alteram
Harlemensem quibus regiones hae nostrae siibditae sunt vehementissime
nobis gratulari, easque pia atque hilari mente salutare. A quibus olim libenti
animo preces excipere dignata est Beatissima Paternitas Vestra, hos pro
accepto beneficio gratias agere, quum ipsum justissimum est, tum nobis
jucundissimum eoque ad animi sensus nihil aceommodatius. Suscipe igitur
Beatissime Pater, quas ad Sanctitatis Vestrae pedes prostrati ex intimo
corde deferimus gratias; atque una cum gratiarum aetione, quas nomine
etiam nniversi Cleri ac fldelium omnium pandimus, suseipe mentes, suscipe
corda. Deum optimum Maximum quoad vivimus incessanter precabimur,
ut qnod ad utilitatem hujus nostrae partis Dominici gregis constituisti
omnipotenti sua benedictione fnlcire dignetur id(|iie corroborare atque
omnium spiritualium fructuum feeundissimum facere. Te vero Beatissime
Pater, ut diu servet ineolumem, omniaque praeclarissima Tua consilia juvet
atque fortunet.
Altera eaque peculiaris nobis gratiarum causa est, Beatissime Pater!
Inter Cubicularios Tuos Intimos eooptatos nos voluisti, uti literis Eminentissimi Domini Cardinalis Antonelli diei .... significatum est. Eos nos
esse profitemur, quibus nihil non gratissimum est quod a Te, Beatissime
Pater, et ab Apostolica ista Sede proficiseitur: verum insignis ille honor
quo nos ornare dignatus es, eo praecipue gratior accidit, quod aliquam
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certe significationem habere videtur, eo quod pro parte nostra in Missione
olim Hollandica de mandato Reverendissimi Domini Vice Superioris a nobis
est praestitum, Sanetitati X estrae non prorsus est improbatum. Si ad
gratias, cpias snpra egimus aceedere porro quid posset, haec sane eogitatio
animum incenderet atque inflammaret Tibi, Beatissime Pater, nos esse
probatos.
Sanctitatis \ estrae pedes venerabundi osculantes, benedictionem supplices flagitamns, qui piissimo devotissiraoque animo erga Te, Christi Domini
in terris Vicarinm, fidelium omnium Patrem et Pastorem animo nomina
subseribimus
Sanctissimi Patris Nostri
humillimi, obedientissimique filii
N. N.

BIJLAGE XIX. (Zie bl. 430.)

De Nederlandsehe Katholieken aan Pius IX.

Trés-Siiiiit Pèrc!
Ce que les catholiques néerlandais 11'ont pas cessé d'implorer de la
clémence divine, et ce que dans leurs supplications, d'accord avec celles
de leurs autorités ecclésiastiques, ils se sont permis de demander respectueusement de la sollicitude paternelle de Votre Sainteté, vient de leur étre
miséricordieusement concédé par les Lettres Apostoliques du 4 Mars dernier,
rétablissant la hiërarchie episcopale dans les Pays-Bas. Non, Très-Saint Père,
la langue humaine 11e suffit pas pour exprimer pleinement les sentirnents
de sainte allégresse et d'éternelle reconnaissance, dont les catholiques néer
landais se sentent pénétrés du jour qu'ils ont appris que leurs voeux les plus
ardents ont été exaucés, et que 1 Eglise catholique dans les Pays-Bas jouira
a 1'avenir de tous les bienfaits, qui, sous la protection du Très-H'iut, découleront infailliblement de son organisation normale. Que cependant la charité
de Votre Sainteté n'en daigne pas moins agréer avec indulgence l'hommage
de leur trés-vive gratitude, qu'ils La prient de leur permettre de déposer a
Ses pieds sacrés! Ils n'oublieront jamais, et leur postérité en gardera 1'impérissable souvenance, que c'est a Votre Sainteté, dont la main bénie a
déja réparé tant de désastres, qu'ils sont redevables de voir relevés ces
siéges épiscopaux, auxquels se rattache le souvenir des faits les plus mémorables et les plus glorieux de leur histoire et que les malheurs des temps
avaient abattus! Ils n'oublieront jamais, qu'ils ont a prouver, par la ferveur
de leur piété et de leur zèle religieux, par leur attachement inébranlable au
Saint-Siège, par leur soumission pleine et entière en tout co qui a rapport
aux intéréts de la religion, et par leur tendre et filial dévouement aux
Evêques, leurs premiers pasteurs, qu'ils ne sont pas indignes des faveurs,
dont Votre Sainteté les a comblés et qu'ils savent en apprécier toute 1'importance. Aussi ne perdront-ils jamais de mémoire, quels sont les devoirs
qui incombent aux catholiques néerlandais a 1'égard de leurs Evêques, desquels devoirs Votre Sainteté n'a pas dédaigné d'indiquer quelques-uns d'une
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maniére plus particulière. Kien ne leur tiendra plus a coeur que tont ce qui
pourra contribuer a la propagation et la prospérité de la vraie religion de
N. S. Jésus-Christ, a la glorification du saint nom de Dieu et au salut des
ames; que Votre Sainteté en daigne agréer la solennelle assurance, qu'ils
viennent très-humblement déposer devant Son tróne, avec la prière de coinbier leurs vceux en répandant sur leurs intentions et sur eux-mêmes Sa
bénédiction paternelle.
Prosternés aux pieds sacrés de Votre Sainteté, nous sommes avec le
plus profond respect,
de Votre Sainteté
Les très-humbles et très-obéissants fils,
In festo S. Bonifacii 1853.

BIJLAGE XX. (Zie bl. 432).

De Katholieke Duitsche Vereeniging aan Mgr. ZWIJSEN.

Hochwürdigster Herr Erzbischof ! Gniidigster Herr !
Mit dankerfülltem Herzen haben die Katholischen Vereine Deutschlands und Oesterreichs bei Ihrer letzten in Wien abgehaltenen Generalversammlung der vielen Segnungen gedacht, welche die göttliche Vorsehung
auch im Laufe dieses Jahres den treuen Söhnen der Katholischen Kirche
zn theil werden liess. Hierbei wurde insbesoiulere die durch des heiligen
Stuhles weise nnd vaterliche Obsorge vollbrachte Wiederherstellung der
Hierarchie in Holland mit lebhafter Freude begriisst. Erscheint ja erst
damit die Hollandische Kirchenprovinz oft'en vor allen Augen wieder als
ein organisches Glied der allein wahren Kirche Christi! Und so ist denn
in dem Lande dessen Boden grösstentheils dem Meere mit preiswiirdiger
Mühe nnd Ausdauer abgedrungen wurde, auch das Fundament wieder
hergestellt, auf welchen der Bau des ewigen Lebens sich erhebt und die
I'flege des Saatfeldes geregelt, auf welchen die Früchte der Erlösung allein
spriessen und gedeihen können.
Wohl wissen wir, dass die der Kirche entfremdete Welt in ïhrem
Kampfe gegen katholische Wahrheit und katholisches Recht nie und
nirgends rastet, allein wir wissen es auch, dass unsere theuren Glaubensgenossen in Holland voll Eifer für die Heilige Sache sich standhaft urn
das Panier des Kreuzes schaarend im engsten Anschlusse an den Mittelpunkt der Einheit unter der Leitung des über alles Lob erhabenen Episcopates auf den Wegen ausharren, die allein zurn Heile fiihren.
Indem der gefertigte Vorort im Auftrage der genannten Vereine Luer
erzbischöflichen Gnaden und den hochwürdigsten Bischöfen der dortigen
Kirchenprovinz den Zoll inniger Verehrung und gerechter Bewunderung
darbringt. erlaubt er sich hier auch die Gefühle der warmsten brttderlichen
Theilnahme aus zu sprechen, die er für die Katholischen Vereinsbestrebungen
liegt, welche sich derzeit in Holland bemerkbar machen und die unter
Gottes Beistande sich zu immer reiferen Blüthen entfalten mögen .

Gnadigster Herr! genehmigen Sie schliesslich die ehrfurchtsvolle Bitte
In wolLfT? Geb?6n aUCh j6ner Kath0lisch- Vereine eingedenk sel
ln d«ren N"nen nut der wiederholten Versicherung der an-e' . .

Sr'"

SiCh

"

^ "EuerE?,

Gehorsamster Vorort
der Katholischen Vereine Deutschlands
(get.) HEIXRICH graf O'DONELL
Vorstand.
Dr. J. H. v. HOFFINGER

„

Wien, am Pesttage des H. Leopold 185.-5.

-Secretar.

BIJLAGE XXI. (Zie bi. 444.)

Kardinaal A N T O N K L U aan den Nederlandscben gezant te Home.

Roma 11 Januari 1851.
Fu pel sottoscritto Cardinale Sccretario di stato di S.S. un oggetto di
premurosa sollecitudiiie la nota diretlagli da V. E. il Hl Decembre dell'
anno testè decorso, in cui ella conformamente alla verbale manifestazione
gia fattane rappresentava essere il Reale di Lei governo nell' espettativa
di veder confermato dalla 8. Sede quanto si dichiaró dall' Internunzio
Aplico all' Aja con nota del 30 Luglio del predetto anno eirca il giuramento
a prestarsi dagli arcivescovo e vescovi delle chiese organizzate pei catholici
nel R. Neerlandese, communicundosi da lui con quell' atto stesso anche
la formola di quel giuramento. Nel quale passo diode egli a suo tempo con
tezza alla ste^sa S. Sede, indicando altresi le circostanze per cui vi si era
determinato.
Referendo di buon grado il sottoscritto alle premure manifestate dall'
E. V. non ha punto indugiato ad invocare sul proposito 1'oraculo del S.
Padre : nella quale occasione è stato alla Santita Sua di somma compiacenza
il conoscere 1'impegno, donde mosse la dimanda della suespressa conferma ;
quello cioè di eliminare accurratamente tutto ciö che potesse per avventura
occasionar contestazioni nel tratto couvenire a discapito della buona armonia
che esiste felicemente tra la S. Sede ed il R. governo de' Paesi Bassi,
dovendosi invece da entrambe le parti promuovere a vicenda il sempre
maggiore consolidamento. — In tale vista il S. Padre è ben lieto di
ravvisare un avventurosa coincidenza con quelle, oude la S. Sede è costantemente auimata per invariabile suo carattere : e questa soddisfazione gli
si rende auche maggiore dal vedere che dell' enunciate viste si ha un
riguardevole pegno nella cura posta efficacemente dal prelodato governo
a sopire le ditïerenze che suscitaronsi in occasione del ripristinamento della
gerarchia cattolica negli stati Neerlandesi. Egli è poi qtiesto un argomento
per quale si rafforza sempre piü nell' animo della S. E. la fiduzia del
progressivo prosperamento delle recenti Apostoliche provvidenze a vantaggio
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dei cattolici del regno, mercé la benevola disposizione e la imparziale
rettitudine del loro eccelso sovrano ed illustre governo.
Intauto la medesima Santita sua avendo preso nella debita considerazione i giusti desideri attualmente rappresentati dall' E. V. degnossi
munire della pontificia sua adesione e conferma la communicazione diretta
al Ministero Neerlandese dall' Internunzio Aplico eon la sopradetta nota
del 30 Luglio 1853; ed ha consequentemente autorizzato il sottoscritto a
dichiarare, ehe il giuramento canonico da prestarsi in avvenire nell' atto
della loro consecrazione dai Prelati delle chiese costituenti la gerarchia
cattolica nel regno dei Paesi Bassi, rimane deflnitivamente determinato nel
tenore della formola trasmessa dallo stesso Internunzio al prefato R.
Ministero: intendendosi, corae fii gia dichiarato nella ufficial nota del
sottoscritto in data 4 Agosto del cessato anno, olie al senso dell' ora stabilita formola debba rimanere coordinata la sostanza del giuramento gia
prestato dagli attuali prelati della stessa chiesa, socondo 1'autentica formola
del Hituale Romano.
Essendo con ciö intieramente soddisfatto all' intento della precitata
nota dell E. A . altro non resta
che confermare etc.
ANTONELLI.

rif
BIJLAGE XXII (Zie bl. <45%.

\isitator J. J. VAN LOO O. M. aan Mgr. BELGRADO.

Trutlonapoli hoe ',t Octobris 1851.
Ill1"1 ac Reverendissinie Praesul.
Cum ad muneris mei debitum pertinet, ea providere quae majori
stationum nostrarum bono conducere videntur, opportunum judicavi, R,ue
Praesul, Tibi, quem tamquam S. Sedis legatum ut proteetoreiii regularium
jure merito consideramus, ea scripto commuuicare, quae nuper ore sum
professus, circa dispositiones ab lil.1"'8 D.D. Episcopis brevi faciendas quoad
stationes regularium. Ut pax et coneordia firmae subsistant inter Episcopos
et regulares, necessum est, ut utraque jura rite cognoscantur et serventur,
et ut religiosis ea onera non imponantur, quae a sacris canonibus non
exiguntur, neque ex rerum adjunctis necessario imponenda judicantur: Con
gruum etiam est, ut justitia distributiva non inconsiderata remaneat in
proxima partitione paraeciarum. Quae autem a regularibus desiderantur,
ill"'e Praesul, sunt ea quae sequuntur.
1°. Exoptant ut, juxta Bullam Benedicti XIV quae incipit Firmandia,
determinentnr jura tam Epicoporum quam regularium neque plura a religiosis
exigantur, quam quae in hac constitutione fuerunt sancita pro communi
concordia.
2". Ut in partitione paraeciarum habeatur ratio numeri communicantium,
qui modo sunt sub cura regularium: si enim justitia distributivapraeoculis
habeatur, salvo meliori, magis attendendum judico ad numerum fideliuni
quam stationum: nam sicut religiosi libenter duas parvas stationes concederent, ut magnam aliquam accipiant, hinc aequa ratio suadet ut in partitione
sive circumscriptione, vel idem numerus conmmunicantium relinquatur,
aut saltem aliae quaedam stationes in conpensationem donentur. Hoe prorsus rationabile fore, ex hac sola consideratione patet, quod, si in hypothesi
clerus saecularis in civitatibus majorem numerum communicantium haberet,
minime se laesos crederent religiosi, si ita partitio fieret paraeciarum, ut
eumdem numerum communicantium retinerent.
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3". Tertium quod exoptant regulares, Ili„,e Düe, est declaratio S. Sedis
juxta quarn stationes regularium jure et in perpetuum ipsis relinquendae
determinentur ita ut eorum Ecclesiae habeantur ut Ecclesiae Ordinis, et
censeantur Patres propriae suae Ecclesiae deservire, cuin cura tarnen animarum
annexa. Enim vero maxima pars Ecclesiarum, quas a tempore reformationis
deserviunt regulares, non tantum ad utilitatem fldelium aediflcatae sunt,
sed etiam ex pio erga religiosos affectu eorumque intuitu, eodem modo
quo in regionibus catholicis conventus et Ecclesiae pro ipsis construuntur,
et ita Patres semper censuerunt quaecumque sibi ad usuin concessa sunt,
tam im Ecclesiis quam in stationibus ad dominium S. Sedis pertinere, prout
Apostolicis constitutionibus cautum est quoad bona fratrum minorum.
Quantum autem bonum enascatur ex eo quod Ecclesiae religiosorum ad
ordinem pertiueant, ex eo satis apparet, quod aliis Ecclesiis quoad decorem
et ornatum cedere non debent: ex superfluis enim stationis et parcimoniis
patrum necessitatibus Ecclesiae providere consueverunt. Unde quamvis necessarium sit, Ecclesias sacerdotum saecularium de fabrica et aedibus providere.
ne forsan aliquis de proventibus Ecclesiae ditescat, eosque haeredibus relinquat, haec necessitas minime subsistit pro regularibus parochis, qui, cum
testari non possunt, libentissime sua superflua in decorem Ecclesiae dis
pensant, ne alias compellantur a Ministro Provinciali ad ea elargienda in
usum stationum magis indigentiuin. Insuper iste modus quo Ecclesiae et
domus stationis in unum confunduntur, quoad sustentationem et administrationem a solis patribus curandani, seclusis saecularibus sive aedittiis, ipsi
regulari disciplinae seu paupertatis observantiae convenientissimus est;
religiosi enim superflua nunc in usum Ecclesiae dispensant, si autem eorum
Ecclesiae administrarentur per aedituos, nullum est dnbium, quin affectus
erga Ecclesiam valde diminueret, cum tune Ecclesia non propria sed aliena
censeretur et timendum erit ne superflua sua potius in usus vanos erogarent.
Scio equidem 111»' 1)» Van Vree summopere desiderare, ut stationes
regularium etiam aedituis graventur, et siqnidem brevi Komam'profecturus
sit, vehementer timeo, ne votis suis assensus praebeatur. Non video tarnen
Hlme Praesul, quibus rationibus necessitas aedituum evincatur. Intendit quidem 111"" S. Dominatio hoe modo providere Ecclesiis de fundis, sed hi repugnant statui nostro, cum Divinae Providentiae juxta regulam nostram potius
fidere debeamus. Si autem dicatur fideles nimium gravari, si Ecclesia bona
sua non habeat, e quibus cultus necessitatibus provideatur, respondetur, ex
superfluis stationum hisce facile posse suppleri. Et si unquam experientia
doceret, fideles, qui regularium Ecclesiis adscribuntur, plus caeteris gravari,
Episcopi est regulares desuper monere. 1) . . . .
Hisce significatis etc.
fr. Jui,. JAC. VAN LOO
Visit. Apost.
') Wat hier lolgt is iu het Origiueel zoo beschadigd, dat er geen zin uit op te
maken is. tiet is gelukkig niet veel.

BIJLAGE XXIII (Zie b). 545).

Mgr. VAN VREE aan Mgr. BELGRADO.

14 Decembris 1854.
Excellentissime Domine
Tandem ad Eccell™ Tuam perscribo de iis, quae in epistola sua die 9
Octobris proxime elapsi ad Excell. Tuam data, R'1"8 Pater Visitator Franciscanorum tractavit. Vult R'1"» ille Pater, ut juxta Bullam Benedicti XIV,
quae incipit: Firmandis, jura tam Episcoporum quam regularium determinentur. De hae re nihil nunc a me dicendum esse puto, nisi hoe unum,
dictam Benedicti constitutionem supponere rerum ordinem, qui in hae regione
non existit, et spectatis adjunctis existere non potest. Quare velimus nolimus
in quibusdam ab ea recedere necesse erit. Hoe salva auctoritate Sedis
Apostolieae dictum sit.
Vult 2° ut in circumscriptione paraeciarum tot communicantes Franciseanis tribuantur quot nunc habent. Id minime admittendum esse existimo,
quia hoe posset impedire, quominus ea eircumscriptio fleret, quam res
catholica postulat. Neque in hac re, ut R1'»» Visitator videtur aestimare.
difflcultas est tantum inter Regulares et Saeculares; sed etiam inter Regulares
et Regulares. Equidem non diffiteor, rationem quoque habendam esse numeri
fidelium cuique Paraeeiae tribuendi, et non prorsus negligendum esse praesentem stationum statum. hoe autem non potest esse caput rei, quoniam
alia multo gravioris momenti in considerationem venire debent. Non vereor
affirmare convenientem distributionem dioeceseos in paraecias fieri non posse,
si cuique ordini regulari ille communicantium numerus tribui debet, quem
nunc quisque eorum dicit se habere. Cogitet Excell11 Tua de Rotterodamo
ubi Jesuitis et de Schiedaino ubi saeculari facienda est parochia. Si RJi Visitatoris regula esset sequenda spes quoque et metus in computationem venire
deberent: et sic Franciscani deberent Amstelodami muitos cedere Jesuitis
aliisque, ad quos non exigna pars stationis de Boom sensim jam transiit;
sic Schiedami cum a Dominicanis per paucos annos major pars ad saecularem
stationem transitura esset; jam nunc major pars civitatis huie tribuenda
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< SM t. Sip Jesuitae Rotterodami ingentem parochianj eonseciituri essent,
quia ad eos multi ex primoribus stationum Dominicanorum et Franciscanorurn transirent, nisi delimitatione impedirentur. Id tarnen libenter addo,
me eo jam progressum esse in eft'ormanda delineatione, ut perspicere possim,
differentiam non valde magnam fore.
\ uit .i ut Ecclesiae parochiales declarentur ordinum propriae; si hoe
\<lht eo sensu quod quamdiu Regulares possunt sacerdotes aptos et
e.\ omni parte admissibiles de suis praesentare, ut illas Ecclesias regant,
episcopi tenentur hos tamquam parochos instituere, nihil habeo quod objiciam. Vult autem alio prorsus sensu, quo, si res fleret, gravissima inde
damna nascerentur et pericula et aequitati non videretur satisfleri. Quidquid
dieat Rev'1»8 Pater Visitator, fideles generatim non intenderunt diversis ordimbus ecclesias aedifleare. sed sibi et generatim judicarent sibi injuriam
Hen, si haec ecclesiae sic ordinibus regularibns adscriberentur, ut horum
propriae essent proprietate doininii, et ab his, si per aliquam causam discoderent, vendi possent.
Praeterea civilis potestas ecclesias omnes stationum, nisi quae paucae
admodum numero privati alicujus hominis proprietas sunt, considerat tanquam proprietatem paraeciarum: unde si aliud decerneret Summus Pontifex,
mox nobis civili cum potestate luctandum esset, ex qua lucta praeter alia mala
it ho< enasceretur quod civilis potestas iterum in regimen ecclesiasticum involaret, et forte ea decerneret, quae regularibns essent impedimento, quominus
paraecias habere possent. Caeterum aliquot ecclesiae, in quibus regulares
ministerium exercent. ita a fidelibus tenentur, ut ne saecularium quidem
sic teneantur. Ego v. c. Patrem \erschure, Delphis, praesidein aedituorum
(ut Pater Visitator eos vocat) constitui; ad hunc usque diem hi soli rem
omnem gubernabant, inscio et aliquando invito Pastore Franciscano.
Quod autem ad hos aedituos generatim loquendo attinet, statutis a
nobis factis et a Rege vi civili donatis, cautum est, ne gubernare possint:
sed ita regulae fabricae sunt constitutae, ut aedituorum valde utilis futura
sit opera, parochorum autem libertas in nihil ad sacra pertinente coarctata.
Porro in hac re hoe est praecipuum, paraeciam quamvis, juxta dicta statuta
quoad bona temporalia ordinatam esse personam civilem. ut aiunt, ita ut
suo nomine possidere et acquirere possit. Hoe autem, nisi statuta illa in
regularium quoque paraeciis vigeant, quomodo haec consecuturae sint, non
\ ideo. Quod si non sunt personae civiles; non possunt acquirere nee suo
nomine possidere, nee in jure sistere. Pater Visitator nihil horum videtur
intelligere. De religiosa paupertate melius servanda et ornandis magis
ecclesns, si nulli aeditui sunt, ea affirmat P. Visitator, quae stupere debeam
et quae, si res sic se habet, de patrum Minorum religiosa perfectione, imo
de eorum zelo pro cultu Dei bene sentire omnino prohibeant.
Keverendus ille pater in ea opinione est. quod paraeciae saecularium
aedituis indigent, 11e forsan aliquis de proventibus ecclesiae ditescat eosque
haeredibus relinquat. Non sine indignatione aliqua haec potui legere, quia
maeulam prorsus immeritam clero saeculari inurunt. Vix ullus imo nullus
casus poterit assignari in Dioecesi Harlemensi, quo vel suspicari licuit
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sacerdotem aliquem saecularem proventus ecclesiae haeredibus reliquisse;
nee propter tam turpem causam necessaria sunt statuta de fabricis eccle
siarum. Sed ideo maxime haec necessaria sunt, quod alias deest ordo,
quodque proventus ecclesiarum aut non creantur, aut creati non raro stultis
aedificationibus aliisque rebus parum aut nihil utilibus impendantur; ideo
autem imprudentiae et stultae pecuniarum elargitiones tam a regularibus
quam a saecularibus commissa sunt. Tandem necessaria sunt statuta propter
legem mensis Sept. 1853, jubentem ea civili potestati exhibere.
Ratio autem aeris alieni contracti, quae in non paucis regularium et
nominatim Franciscalium stationibus subsistit, episcopos specialiter urget
ad statuta de fabricis ecclesiarum ad ecclesias, in quibus regulares parochi
sunt, non minus quam ad alias applicanda. Namque ad debita illa contrahenda omnino necesse fait, ut a rege potestas iieret, et haec potestas
non est facta nisi interventu Superioris ecclesiastici, non regularis, quia
talem civilis potestas ignorat, sed ordinarii. Fide autorisationis, ut loquuntur,
ab ecclesiastica et a civili potestate datae, creditores pecunias mutuo
dederunt. Quid igitur creditores, quid potestas civilis dicerent facerentque,
si ordinarius rem tanti momenti. in qua fides ejus obstricta est. a se nunc
alienam diceret ? Namque ad negotia horum debitorum curanda, instituta
fuere auctoritate ordinarii collegia, quae solent commissiones vocare. atque
haec agentibus ipsis regularibus facta sunt. Quomodo igitur aut ordinarius
dicere posset haec ad se non pertinere ? aut quomodo regulares ordinarium
ab his possunt excludere ?
Dicit Rdus P. Visitator me summopere desiderare, ut stationes regularium
graventur aedituis, et per hoe me intendere, ut ecclesiis de fundis provideatur :
hos aut?m statui Franciscalium repugnare. Sed primo si desidero, ut revera
desidero, temporalia ecclesiarum, in quibus regulares parochi sunt, regi
secundum statuta a me edita, minime volo, has ecclesias per hoe gravari,
sed contra consolidari confirmarique, efficiendo ut a civili quoque potestate
tamquam legitimae parochiae, tamqtiam personae civiles habeantur, atque
etiam hoe vemm est, ut certos proventus acquirant Deinde equidem quam
maxime probo esse religiosos, qui se prorsus Divinae Providentiae corn
mittentes nullius rei, ne in communi quidem, proprietatem habeant. Si
talium ecclesiae nullos fundos possidere possunt, haec non videntur aptae,
ut in hac regione parochiales sint; nam vix credere possum cum ea prudentia, quam Deus a nobis requirit, componi posse, quod parochiae qua
tales hic nihil possideant, in jure sistere non possint etc. Non satis quoque
intelligo, qua ratione cum asserto Pis Visitatoris stare possit, quod aliquae
eorum stationes divites sint, et quod Franciscales Rotterodamenses vulgo
tamquam millionarii, ut vocant, habeantur. Sed omnis scrupulus ablatus
est, seu potius nullus scrupulus oriri potest, si ecclesiae, in quibus Fran
ciscales parochi sunt, non sunt ecclesiae ordinis, paroehiis quasi commodatae,
sed sunt pleno sensu parochiales, et ecclesiae parochiae. Tune enim fundi
non erunt ordinis sed ecclesiae parochialis.
Tandem (nam tempus est huic epistolae flnem imponere) Rllus P> Visi
tator dicit experientiain docuisse ineommoda majora ex aedituis oriri quam
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ut lucrum, quod afferre possent, non deberet omitti. Sic scribens et me et
111-'" Archiepiscopum, et ut ita dieam, totuin episcopatum accusat non levis
crimims. Nam si verum est, quod ille afflrmat, nos ecclesiis pro parvo
lucro gravia incommoda imponimus. Sed econtra est. Incommoda tune
oriuntur cum desunt ecelesiastica statuta; sed nihil incommodi timendum
est, cnm statuta urgentur. Atqui haec mihi mens est, statuta urgendi, et
certus sum magna commoda ex institutione aedituorum oritura esse
Oaeteriim res haec aedituorum non est nova, sed in antiquo hujus regionis
more fundata. Deerant autem apta statuta, quae nunc ope Divina freti
edidimus. Hoe unum addo, me tanto magis mirari Franciscalium in hac
Dioecesi oppositionem, cum in dioecesi Buscoducensi omnes regulares, atque
ïpsi etiam Franciscales, dictis statntis jam pareant.
Or° itaque Excel'"" Dignitatem Tuam, ut supra dicta aliaque considerans,
ea, quae ad rem catholieam in hac regione magis stabiliendam et ad providendum temporali statui parochiarum una cum UI" Archiepiscopo, plaudentibus quoque aliis Ultra,jectensis Provinciae episcopis. de regiminè temporahum parochiarum constitui, velit quoad ejus fieri posset tueri.
Venerationis sensu affectus nomen subscribo
Excel"' Dignitatis Tuae famulus obseq'
FRANCISCUS J. Episc. Harlemensis.

BIJLAGE XXIV. (Zie bl. 547).

Mgr. BELGRADO aan Kardinaal FRANSONI.

I-.'Aya 26 Marzo 1855.
Appena mi pervenne 1'ultimo foglio N°. 4 dell' Em. V. Rma mi sono
fatto un dovere non solo di far pervenire alli RH. Arcivescovo d'Utrecht e
vescovo di Harlem gli inserti che li risguardavano, ma ancora feci di
nuovo loro conoscere la mente del]' Em. V» intorno alla divisione delle
Parrochie e segnatamente poi quanto risguarda tale operazione per le Parrochie desservite dal clero regolare. Le molte lettere delli due RR. Prelati
interessati in tale affare ed una eonferenza che ebbi recentissimamente
con Mgr. de Harlem mi hanno data la convictione:
Che Mgr. d'Utrecht arrivera sollecitamente e senza gravi difficolta a
consequire 1'entiera sistemazione della Parrochie dell' Archidiocesi essendoche
per quello che riguarda li Regolari, quel Rmo Prelato si prevale abilmente
di circontanze che nell' Archidiocesi, dove è limitatissimo il numero delle
stazioni regolari, 1'offrono siccome mezzi non difficili per consequire lo
scopo che 1'ordinario si è prefisso, ed è da pensarsi che Mgr. d'Utrecht
non tardera a preséntare il suo piano di circoscrizione delle Parrochie dei
Regolari mentre per tutte le altre dove non dara luogo a questioni perche
sono dirette dal clero secolare Mgr. Arcivescovo sta operando rapidamente
la desiderata circoscrizione parrochiale.
Mgr. \ escovo di Harlem poi appressa all'avere con poco successo reale
procurato di fare agire una commissione ecclesiastica di secolari e regolari
onde s'accordassero intorno alli punti in controversia, ha formato il suo
piano di circoscrizione e lo ha portato a conoscenza delle parti interessate.
11 piano di Mgr. di Harlem porta che li RR. PP. Gesuiti, Francescani e
Dominicani i quali singoli posseggono in Amsterdrm due stazioni avranno
d ora innanzi una Parrochia per ciascheduno e le chiese delle tre stazioni
che vorrebbero soppresse sarebbero dichiarate chiese succursali et addette
alla Parochia del respettivo ordine ed inchiuse nel' loro reggio parrochiale.
Per giustizia, ed a lodo del vero m'è grato manifestare all' Em V» Rma
5
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che il progetto (li Mgr. di Harlem venne accettato senza opposizione per
parte del R. P. Provinciale della Compagnia di Gesu per la parte che
lo concerne, che il R. P. Superiore Provinciale dell' ordine dei Predicatori
ha fatte alcune osservazioni in contrario per la parte sua, ma tali osservazioni sono d'una portata abastanza moderata. L'ordine di San Agostino in
questo paese e talmente limitato di personale valido che non avra campo
a fare opposizione. Li P.P. Redemtoristi arriveranno eglino pure ad intendersi
con Mgr. Vescovo di Harlem per la chiesa d'Amsterdam e per la nuova
residenza in Bois-le-duc con Mgr. Arcivescovo amministratore di quelle
diocesi L'opposizione vera e talvolta non del tutto rispettosa per 1'autorita
dell' ordinario di Harlem specialmente proviene dalla religiosa famiglia dei
PP. Recolletti; il di cui R. P. Provinciale certamente di concerto con il
R. P. Visitatore et con li PP. del Definitorio ha formulato per iscritto le
sue osservazioni contro il progetto di Mgr. di Harlem, osservazioni che
ancora non conosco dettagliatamente, ma delle quali una, e forse la piïi
significante, è quella di chiedere al vescovo, che le nuove Parrochie dell'
ordine abbiano il numero qnantitivo dei communicanti che avevano le stazioni
da sopprimersi per cui una stazione Franciscana nuovamente stabilita a
cagion d'esempio a Gorcum riceva quel numero de communicanti che
avevano nella stazione soppressa e diminuita in Amsterdam.
E facile il comprendere chez li RR. PP. tenendo al numero dei com
municanti intendono per tale via di acquistare uno forsa morale in ragione
dei fideli che avranno nelle loro Parrochie, e ciö indipendentamente dall'
eventualita di trovarsi meglio sussidiati nelli bisogni della vita, dall' abondanza dei communicanti li quali ajutano la chiesa ed il clero in proporzione
della loro volonta e dovizia. Li PP. Gesuiti accettando tranquillamente le
disposizioni del Vescovo eziandio in quanto al numero dei communicanti
fondano le loro speranze sul risultato e sviluppo che riceveranno le parrochie
per effetto dell' esercizio del S. Ministero, quale esercizio le RR. PP. della
Compagnia avendo un personale buono, istruito, e sensa eccezione, possono
ragionevolmente pensare e sperare che apportera buoni frutti spirituali e
temporali; ma la famiglia serafica in Olanda siccome generalmente parlando
lascia moltissimo a desiderare in punto scienza e dottrina specialmente nelli
nuovi suoi membri, ed essendovi pur troppo nel suo seno alcuni individui
non esenti di censura intorno ad alcuni punti di condotta ecclesiastica;
ne potendo dirsi francamente che vada essa esente dallo spirito di cupidita
temporale, ne nasce che non sia nel pieno possesso della publica considerazione, la qnale apporta eziandio frutti materiali, ed ecco secondo tutte le
probabilita le ragioni per cui li RR. PP. di S. Francesco cercano a vedersi
assicurati dal Vescovo il numero dei communicanti, il quale in alcune
localitü del Paese per Essi soli decresce da alcun tempo a questa parte
sensibilmente tutti li giorni portandosi li fedeli alle chiese dove il clero
predica, istrnisce et dirigge la coscienza in modo soddisfaciente; e notero
a questo proposito che in Rotterdam la nuova stazione delli Gesuiti
aumenta molto sensibilmente per le diserzioni delli fedeli delli stazioni di
S. Francesco.
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Altra oppoaizione (particolare per Amsterdam) si fa dalla famiglia Serafïca
perche il Vescovo di Harlem avrebbe divisato di rinchiudere nel raggio della
Parrochia dell ordine in quella citta le due chiese che loro appartengono
ma lo farebbe in modo che la chiesa attualmente in buono stato ed edificata
al piano di terra con facciata in sulla via publica sarebbe la loro chiese
parrochiale mentre 1'altra chiesa interiore ed al secondo piano d'un fabricato
sarebbe la lore chiesa succursale, dove egualmente che nell altra potrebbero
esercitarsi le funzioni parrochiali. II R. P. Provinciale con li suoi assistenti
insisterebbero affinche questa seconda chiesa avesse ad esistere a parte
siccome fosse una residenza anziche una succursale. II Vescovo non approverebbe tale modificazione la quale importerebbe una innovazione prima
d'ora ignorata in questi Paesi, e per ammettere la quale in via civile questo
Governo presenterebbe certamente molte difficolta, e li KR. PP. soffrirebbero
anziche ricevere giovamento ed utilita.

BIJLAGE XXV. (bl. 548).

De verschillende bezwaren van eenige religieuze orden.

I.

Visitator VAN LOO Ü . M. aan de congregatie.

Eminentissimi ac Revmi Dni.,
Cum excell11* ac Rmus Düus Barnabó, S. Congr'* de Prop. Fide Secretarius, per litteras sub dato 6 Augusti anni currentis datas ad Rum P. fr.
Fulgentium a Taurino Procuratorem generalem fratrum minorum observantium, communicare dignatus est propositiones Ill"ln ac R"m Dnorum Episcoporum Hollandiae relate ad modiim circumseriptionis peragendae iis in locis
Neerlandiae ubi adsunt stationes ordinis S. Francisci, simulque tribuerit
facultatem ea scripto declarandi quae circa praefatas propositiones adnotanda
aut observanda viderentur, harum literarum argumento infrascriptus visitator
aplcüs praebens responsnm, sequentes observationes et reflexiones, praemissis quibusdum animadversionibus generalibus, S. Congr' de Prop. Fide
debita cum reverentia et orunimoda subjectione communicandas judicavit.
Ac imprimis Erni Dni., infrascriptus ex corde amplectitur primariam
illam regulam, juxta quam ipsa circumscriptio paraeciarum perfici debet,
salutemque animarum summain esse legem ultro profitetur summisque habet
in votis, ut, in quantum fleri posset, inviolata semper maneat illa concordia,
quae a tempore restauratae feliciter Hierarchiae in Hollandia inter lil8 ac
R'fos Dnos Episcopos et Superiores seraphicae familiae usque viguit. Attamen
cum desideranda illa pax vix possit inconcussa permanere. nisi utriusque
jura praevia cognoscantur et debito in honore habeantur,' summopere
desidero et pernecessarium judico, ut cum ipsa circumscriptione paraeciarum,
ea a S. Congre praefiniantur, quae aequitas et justitia postulare videntur pro
conservatione jurium et privilegiorum regularium, quorum indefessi labores
pro causa catholica ab hac S. Congre nunquam fuerunt in dubium revocata.
Quae autem praedicti religiosi apostolico ministerio in stationibus addicti
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a benevolentia et equitate Emorum Dnorum postulanda judicarunt ad tria
sequentia revocari possant. Et primo quidem exoptant, ut in pacifico usu
manere possint bonorum temporalium, quae in foro civili legitimis titulis
acquisiverunt et possedernnt Quamvis enim ad haec bona, cum ad S. Sedem
juxta ordinis constitutiones pertineant, jus strictum nullum habeant, adeoque
syndicis aplcis non autem ipsis fratribus debitum incumbat eadem contra
quamcumque violationem defendendi, humiliter tarnen infrascriptus S.
Congr1 supplicandum censuit, ut benigne statuere dignetur, ne ulla unquam
praedictis fratribus molestia afferatur in his quae pacificum usnm spectant
tum Ecclesiae ejusque suppelectilium tuin stationis cum annexis, qua ab
ipsis fuerunt comparata vel ipsorum intuita a fidelibus elargita. Quum
tarnen ab 111. et R">'s Hollandiae Praesulibus nuper leges seu ordinationes
emanaverint pro fabricis ecclesiarum sive aedituis, juxta quas ad personas ab
Episcopo designandas administratio et inspectio horum bonorum devolveretur,
muneris sui existimat infrascriptus S. Congr' notificare, sua quidem sententia,
salvo meliori judicio praedictam institutionem aedituorum, quae pro parochis
saecularibus peropportuna haberi posset, regularium jurium esse laesivam
et religiosorum paraeciis neque utilem neque necessariam sibi videri ob
varias rationes eidem S. Congr' jam saepius datas, inter quas haec una
sufficeret, quod sc. per has leges aedituorum in bona temporalia regularium
aperta violatio attentari videatur.
Optandum pariter existimo, Eine Dne, ut tandem a S. Congr. emaneat
Decretum, quo jus stabilitatis declaretur inesse religiosis ad stationes, quae
ab ipsis deserviuntur, ne umquam imposterum eorum conditio precaria
censeri posset. Quod quidem jus ab ipsa S. Sede et a S. Congr''. de Prop.
Fide de facto semper agnitum fuit. Et vero post introductam in Hollandia
reformationem Calvinistorum, destructis ecclesiis atque conventibus, pastoribus aliisque sacerdotibus vel fugatis vel peremptis, regulares variorum
ordinum primo tamquam missionarii sacramenta ministrarunt, postea sta
tiones erexerunt, iisque sine intermissione pacifice usque ad praesentem
diem praefuerunt.
Tandem, Emi principes, exoptant patres praefatae provinciae seraphicae
ut inviolabilis norma praeflniatur, qua posita, omnes de caetero lites et
controversiae, in quantum fieri possit, eliminari queant et a S. Congr.
statuatur jus commune quoad parochias regularium in omnibus esse servandum, et signentur Bullam Benedicti XIV, quae incipit: Firmandis.
Hisce breviter indicatis, quae religiosi ordinis Francisci in Hollandia
e S. Congr. de Prop Fide pro sua aequitate et benevolentia praefinienda
desiderant, sequentia animadvertenda occurrunt circa propositiones 111. ac
RR. DD. Episcoporum relate ad circumscriptionem paraeciarum quae a
Franciscanis deserviuntur.
Ordo noster Seraphicus stationes administrat in archidioecesi Ultrajectensi
et in Dioecesibus Harlemensi et Buscoducensi. — In Dioecesi Buscoducensi
quinque habemus parochias, quarum jam ante restitutam Hierarchiam facta
fuit circumscriptio, ita ut nulla in hoe negotio mutatio facienda occurrat.
Quoad archidioecesin Ultrajectensem, in qua septem stationes a Patribus
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nostris ministrabantur, videlicet in Gorcum, Vorden, Coevorden, Kampen,
Leeuwarden, Bolsward et Franeker, opportunum judicavit lil»* ac R. Archiepiscopus post jam restitutam hierarchiam ut ex 4 stationibus magnae civitatis
Leeuwardensis (in qua sunt circiter 4350 catholici) duae tantum remanerent
ecclesiae parochiales, ita ut una cleri saecularis et altera ordinis nostri
(1200 animarum) suppressae jam sint et derelictae, facta ab 111™ promissione
aliam stationem loco stationis suppressae concedendi. Quamvis porro hoe
factum fuerit de consensu P. Ministri Provincialis, votis R™ Dni Archipiscopi
satisfacere cupientis, de hoe tarnen maximopere doluit provincia, eo quod
esset statio antiqua ubi magna fldelium devotio vigebat. Hinc cum provisone tantum ibidem facta sit circumscriptio duarum paraeciarum, desiderant
patres, ut si fieri possit, restituatur statio tamquam Parochia, aut saltem,
si hoe fieri nequeat ad suam ecclesiam redire possint religiosi et ibidem ut
in residentia permanere, dummodo, de judicio definitorii, sustentationis
suffleientis spes affulgeat.
Quoad alias stationes quae sunt in Archidioecesi in votis habet Minister
Provincialis Hollandiae, ut una alterave statio possit pro aliis commutari pro
majori opportunitate suae provinciae et annuae visitationis instituendae:
quod quidem Tllmo ac R™ Archiepiscopo minime displicet: quapropter cum
agendi rationem laudati Praesulis erga religiosos, ejusque in ipsos benevolentiam summopere landandam habeam, consulo S Congri ut ipsi facultates opportunas tribuere dignetur tum quoad circumscriptionem paraeciarum
ordinis S. Francisci, tum quoad mutationes stationum faciendas, ut sc. amice
cum visitatore praefatae Provinciae ejusque Ministro Provinciali conveniat
in hisce peragendis pro majori fldelium
bono et ipsius ordinis commodo.
Quod spectat Dioecesin Harlemensem, duodecim in ea sunt stationes
quae a Franciscanis deserviuntur, videlicet in Woerden, Oudewater, Gouda,
Rotterdam, Delft, Hagae Comitum, Leiden, Haarlem, Alkmaar, Hoorn et
duae Amstelodami seu in Amsterdam. Miratus est infrascriptus, Ill.um
ac R."m D. Episcopum in suis propositionibus ad S. Congr.e» transmissis declarasse, quod religiosi ordinis S. Francisci nedum aliquid in suis
stationibus occasione circumscriptionis deperdant, notabile e contra augmentum communicantium esse accepturos. Etenim si propositiones S. Congr,.
transmissae concordant cum iis quas 111.mi> sua Dominatio Provinciali Hol
landiae communicare dignata est, sequeretur primo in civitate Rotterodamensi
4000 animas a statione esse segregandas, et in civitate Amstelodamensi
ubi duae nostrae stationes 10.000 animas curant, 5000 tantum retinerent:
in aliis stationibus pariter numerus communicantium diminuendus esset,
ita ut una tantum alterave parvum augmentum acciperet, dum omnes aliae
diminutionem essent passurae.
Quod autem maxime dolendum patribus accidit, est proposita supressio
stationis nostrae in Alkmaar: in hac enim civitate habemus curam 1350
animarum ex 4140 catholicis, qui inter quatuor stationes dividuntur: magna
viget devotio in nostra Ecclesia, quae etiam majorem habet communicantium
numerum: ea propter jus quoddam morale ad permanentiam prae aliis habere
videtur; deinde ex ipsa civitate Alcmariensi fuerunt martyres ordinis nostri
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tempore reformationis: tandem si quidem in omnibus fere aliis stationibus
numerus communicantium diminuetur, eisque augeantur stationes cleri saecularis, aequitati consonum mihi videtur, ut in hac civitate stationes ordinis
S. Francisci et S. Dominici prae aliis conservari possint. Non adeo tarnen
infrascriptus insisteret conservationi hujus ecclesiae tanquam parochiae,
nisi ob parvum numerum catholieorum istius civitatis difficilior esset subsistendi modus ex meris eleemosynis sine proventibus curae pastoralis; si
tarnen nee ob allegatas rationes conservationi hujus paraeciae assentiendum
judicarit S. Congr', nomine totius Provinciae Em's Dnis supplicandum
existimo, ut saltem cultui divino aperta maneat ecclesia ejusque Domus
annexa pro fratribus conservetur, ut ita, si medium sustentationi inveniri
posset, ibidem ut in residentia sacrurn ministerium peragere possint.
Quoad stationem Seraphicam Rotterodamensem adsunt in praesentiarum
8000 communicantes sive 12000 catholici eidem adscripti: Intendit 111. D.
Episcopus ipsi concedere 8000 curandas et insuper talem, ut apparet, circumscriptionis modum perfleere, ut pauperiores civitatis parochiae patrum
adscribantur, seclusis fere omnibus honestioribus, qui nunc stationi sunt
affixi. Pro quo animadvertendum censeo, Em. Dni, non tantum fortasse
absque jactura animarum fidelium numerum ab hao statione esse dimovendum, si quidem Ecclesia nostra sit inter omnes ecclesias maxima;
aequitati pariter mihi consonum videtur, ut circumscriptio hujus parochiae
ita flat, ut pro subsistentia patrum numerus suffleiens notabilium communi
cantium relinquatur, eo vel magis quod quam plurimae familiae honestae
conditionis ad hanc ecclesiam nunc pert.ineant. Unum quod opponi posset,
est major commoditas vicinorum Ecclesiam adeundi, quod quidem in civitatibus minus attendendum videtur, cum iter unius viae (seu straat) pro
nihilo computari debeat.
Quoad stationes duas quas Amstelodami habemus (quae stationes non
noviter accedunt sed a tempore reformationis a patribus deserviuntur)
observandum venit 50.000 catholicos in hac praegrandi civitate reperiri, e
quibus juxta calendarium Ecclesiasticum Neerlandiae 10.000 animae duabus
nostris ecclesiis afflxae sunt; juxta propositiones ab illmo ac Rln0 Episcopo
Harlemensi Provinciali Hollandiae transmissas, sequeretur 5000 solummodo
animas his ecclesiis simul sumptis fore relinquendas et ita quidem ut ex
duabus ecclesiis una parochia institueretur, quarum primaria esset Ecclesia
S' Antonii, succursalis vero Ecclesia S> Francisci. In relationibus autem
ab eodem praefato S. Congr' datis, proposuit, ut Ecclesia S. Francisci sit
primaria, et Ecclesia S' Antonii succursalis instituatur. Notiftcandum hic
censeo S. Congr' et attente ponderandum inter has duas ecclesias, unam
esse, illam sc. S. Antonii, quae pro Ecclesiae Catholicae in Neerlandia
decore et magnificentia maximis expensis fuit extructa, ita ut hodiedum
adhuc gravissimis debitis onerata existat, quorum interesse singulis annis
persolvi debet: his debitis annue solvendis vix satisfacere potuisset, nisi
peculiari providentia ditiores familiae civitatis eidem tamquam communicantes
fuissent adscriptae. Quapropter non video, Eini Dni, quomodo post circumscriptionem peractam, dum hoe amittit subsistendi medium extraordinarium,
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debitis suis et conservationis sumptibus praemagni illius aediflcii satisfleri
posset. Insuper non modo ejusdem sors pejor evadet ex diversa conditione
commnnicantdum (amissis ditioribus) sed quod omne subsistendi medium
certo certius adimeret, est id qnod proposuit ill"s ac R"s Dmïs Episcopus Harlemensis, qui 5000 animarum curam duabus Ecclesiis simul sumptis intendit
concedere, et quidem Ecclesiam S. Francisci primariam, illam autem S. Antonii
succursalem instituere. Quapropter liceat mihi Emis Dnis id quod coram
Deo aequitati et majori bono turn fidelium turn religiosorum nostrorum
magis opportunum censeo candide declarare.
Primo quidem existimo Ecclesiae S. Antonii (et quidem sibi soli absque
succursali) ad minus 5 ant 6000 animas esse concedendas, nam alias sufficere
sibi non posset. Si autem illus D. Epüs dignetur dnabus Ecclesiis simul
sumptis 1Ü000 animas, uti nunc habent, relinquere, consentire possem in
hoe, quod una sit parochialis seu primaria et altera succursalis existat, ita
semper ut Ecclesia S. Antonii 5000 ad minus animas retineat, et Ecclesiae
ülae minime ab invicem dependeant, ne alias zelotypia et lites inter fratres
duarum ecclesiarum nascantur. Si autem, ut puto, Episcopi mens est, ut his
duabus ecclesiis simul sumptis 5000 tantum and 6000 animae assignentur,
hoe in casu instantissime S. Congr' supplicandum judico, ut Ecclesia
S. Antonii sit sola parochialis seu primaria, habeatque illum numerum
animarum assignatum sc. 5 a 6000: et Ecclesia altera S. Francisci maneat
Ecclesia independens conventualis seu residentia religiosorum cum suis
juribus et privilegiis, in qua sacrum exercebant ministerium pro libertate
conscientiarum, uno verbo, eodem modo se habeant, quo in regnis catholicis
religiosi Ecclesias deserviunt sine cura animarum : tune enim in hac statione
S. Francisci pro disciplina regulari propius accedere poterunt religiosi ad
normam vivendi in conventibus.
Tandem Emi Dni, quoad alias stationes hujus Dioecesis de benignitate
et aequitate 111. et R' Dni Episcopi Harlemensis fidenter expectamus majorem
diminutionem communicantium in stationibus Ordinis S. Francisci non iri
statuendam, quam necessarium aut opportunum visum fuerit pro salute
animarum.
Queis, Emi Dni, ita significatis et propositis post sacrae purpurae osculum
totus Venerabundus Signor
Emi ac Rmi Principes
(feign.) fr. JUL. JAC. VAN LOO, Visit. apost. Provin.
fSeraph. germ. infer.
Romae 5 Augusti 1855.
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II.

De abt van Tongerloo aan Kardinaal FRANSONI.
Eminentissime Princeps,

Honoratissimas Sacrae Congregationis de Propaganda Fide die 12 Junii
hujus anni litteras rite recepi, nee tarnen statim respondere potui, donec
Reverendissimus Pater Abbas Procurator Generalis Ordinis Cisterciensis
tandem indicasset, quidnam Illustrissimi Hollandiae Episcopi ad sacram
Congregationem de Propaganda Fide retulerint. Petitur imprimis quid
observandum habeamus circa novam circumscriptionem parochiarum in diocesibus Hollandiae. Quod nos spectat, breviter respondebo, dummodo salva
et intacta maneant abbatiarum Ordinis Praemonstratensis jura, nihil obstare,
quominus ea circumscriptio flat parochiarum. Si vero ageretur de suppressione, unione aut divisione alicujus Parochiae, quae ad jus Ordinis nostri
spectat, dignentur Rrai D.D. Episcopi consilium suum aperire, ut videri possit,
quid secundum locorum et personarum circumstantias respondendum sit.
Notandum deinde est, quod laudatissimi Hollandiae Episcopi Ordinis
nostri Praemonstratensis solummodo parochias indicaverint quarum curis
parochi Praemonstratenses in praesentiarum inserviunt, omissis caeteris, ad
quas Abbatiae Ordinis Praemonstratensis jus certum et inconcussum habuerunt ac semper exercuerunt, ut ex elencho adjuncto abunde patet, quod
nee praefati Episcopi negare poterunt. Speciatim adhuc pro Abbatia Tongerloensi jus presentandi ad dictas Parochias confirmatum est per Bullam
Bonifacii Papae IX anno 1396 idus VI februarii, cujus copiam authenticam
addidi, originali in Archivis Tongerloensibus conservata. Qua bulla omnino
cum elencho adjuncto concordat, exceptis tribus parochiis de Haren, Moer
gestel et Duizel in Episcopatu Buscoducensi, ac filiabus ecclesiis a matribus
Ecclesiis postea sejunctis, in parochias erectis, in elencho expressis et a
Religiosis Praemonstratensibus per saecnla ministratis Porro nomine paro
chiarum Tongerloensium in Hollandia sitarum in praefatae Bullae copia
sublineata conspici licet.
Tandem post violentam saeculi peracti Religiosorum e suis sedibus
ejectionem Praemonstratenses Parochiis suis inservire non destisterunt,
donec pristinis sedibus restituti novos recipere potuerint, quos non obstante
Abbatiarum praesentatione, Hollandiae Episcopi admittere recusarunt, exceptis
religiosis Bernensibus et unico actuali parocho de Roosendaal Tongerloënsi.
Sub Episcopatu Buscoducensi ad parochiam de Helmond Abbatia
Postellensis religiosum praesentavit, Episcopus nomina vit presbj'terum. De
jure laeso apud sacram congregationem de Propaganda Fide de nominatione
sine consensu Abbatiae presbyteri saecularis ad parochiam de Moergestel
Abbatia Tongerloensis conquesta est; pacis causa jure servato pro hac vice
cessit, modo novo non reiteraretur exemplo. Pro parochia de Beerse (hodie
Oostelbeers; Abbatia Tongerloensis praesentavit religiosum, Episcopus nominavit presbyterum saecularem, de quo dicta Abbatia protestata est. Circa
Pascha hujus anni Archiepiscopus Ultrajectensis et Administrator Busco-

74
ducensis, Roma rednx inconsulta Abhatia Tongerloensi nominavit Parochum
seu Deservitorem in Haren.
•Sub Episcopatu Bredano ab Abbatia Tongerloensi pro parochia de
Klein-Zundert praesentatus est religiosus, Episcopns nominavit saecularem,
de quo protestata est Abbatia. Pro vicariatibus de Roosendaal iterato
praesentati sunt religiosi Tongerloenses, semper vero ab Episcopo sacerdotes
saeeulares nominati; adeo ut, si Bernenses et unicus Parochus de Roosendaal
excipiantur, nullus a multis annis admissus sit religiosus Praemonstratensis
ad euras in Hollandia sitas et ad ordinem nostrum speetantes, ita ut jura
nostra non agnosci videantur.
Humor est, cui facile non credo, Episcopos Buscoducensem et Bredanum
jus liberae collationis Parochiarum Regularium fundare turn in abrogatione
juris feudalis, tum in obligatione Parochiae incumbenti reficiendae et sartae
tectae servandae fabricae Ecclesiae parochialis. Utrumque argumentum
\acillat, quum allegatae Bullae Pontificiae, sine ulla quacumque conditione,
jus ordinis Praemonstratensis stabiliant. Et vero si feudalitatem spectemus,
nulla nobis erat potestas feudalis in dictas parochias. Quod si etiam esset,
Plane non perspicitur, qua ratione spoliator civilis porrigere possit manum
adjutricem spoliationi ecclesiasticae: quando jus est divisibile, destructa una
parte, non destruitur altera. Neque majoris ponderis est, quod allegatur de
obligatione sartaetectae servandae fabricae ecclesiae parochialis: nam si ex
hac obligatione consequeretur jus praesentandi ad parochiam vacantem,
dicendum esset, electionem Paroehi ad parochianos spectare, quod nemo facile
(oncesserit. Caeterum si quis talia argumenta vere ludrica protulisset, gratum
esset, illorum teuorem accuratius cognoscere, ut et accuratius confutari possent.
Caeterum puderet me talia Keverendissimis Episcopis Hollandiae affingere.
Quamvis igitur nullum de rectissima Venerabilium Hollandiae Praesulum
intentione manet dubium, veneranter equidem ac submisse sacram de
Propaganda Fide Congregationem rogare audemus, ut Abbatiarum Praemonstratensium jura ad Parochias in Hollandia ad Ecclesiae Sanctae utilitatem
conservare dignetur. Quid enim sequi posset, si omnes aut fere omnes curae
uni subderentur Episcopo, casu quo minus bonus aut minus Catholicus quam
hodie sunt Episcopi Hollandiae succederet? Exemplo sit ipsum Hollandiae
regnum in quo detestanda Jansenismi progenies Sanctae Sedi maximum
intulit detrimentum. Ordo denique Praemonstratensis ad administrationem
parochiarum institutus, cujus religiosi tempore Calvinianae et Lutheranae
perturbationis, pro fide catholica persecutiones, exilia, carceres ac mortem
ipsam perpessi sunt, vix aut ne vix quidem sine curis existere valet, quum
vigor disciplinae ac studium, plus quam credi possit, inde pendeat.
Interim D. O. M. incessanter orabimus, ut Eminentiam Vestram ac totam
Sacram de Propaganda Fide Congregationem, Ejusdemque Moderatorem
Supremum diu servet incolumem. Post annuli vestri osculum veneranter Signor
Eminentissime Domine,
Humillimus ac devotissimus famulus
(sig. erat)
ïongerloae, '29 Augusti 1855.

fr. E. BACKX, Superior Abbatiae.
B. V. Mariae de Tongerloo.
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III.

De Procurator Generalis Cist. aan de Congregatie.
Responsum Cisterciensium ad litteras a 8. Congr. de Prop.
Fide sub die 12 Junii ad Proc. Generales datas.

Quandoquidem S. Congr. de Prop. Fide in litteris suis de die 12 junii
ad Proc. Gen. S. Ord. Cisterc. datis in generali tantum petierit, quid
obstet in constitutione nova Paraeciarum ab Epïs Hollandiae, ex autoritate
S. Sedis Aplieae facienda, solum in generali respondere possumus.
I. Imprimis multum differt status Paraeciarum in Dioecesibus Bredana,
Buscoducensi et Ruremondensi a statu Paraeciarum in Dioecesi Ultrajectina
et Harlemensi: siquidem in his duabu3 ultimis, a tempore haereticae
reformationis, id est a trecentis circiter annis, nullae fuerunt Paraeciae, sed
simplices tantum missiones, nullis certis limitibus circumscriptae, quas
procurabant et administrabant sacerdotes tnm saeculares tum regulares.
Dum e contrario in Dioecesibus Bredana, Buscoducensi et Ruremnndensi,
verae Paraeciae, suis circumscriptae terminis, semper exstiterunt, et
etiamnum persistunt. Unde in hisce tribus Dioecesibus verosimilius nulla
fiet nova circumscriptio Paroeciarum, nisi forsitan in quibusdam urbibus
majoribus, in quibus crescente catholicorum numero, multiplicandae forte
forte erunt Parochiales Ecclesiae. Verum haec quaestio nullatenus concernit
Cistercienses, ciim ordo noster solum habeat Parochiales Ecclesias et plebes
rure constitutas.
U. Quodsi tamen 8. Congr. opportunum judicet, etiam rurales Paraecias
denuo circumscribi : in hanc novam circumscriptionem nullam animadver.
sionem facere possumus, nisi nobis innotescat, quas Paraecias unire, quas
dividere velint Rml Epi; certo S. Congr. non dubitat de jure nostro praesenti,
continuo possesso, et saepius authentice sancito : si igitur in ista possessione
aliquid immutandum censeant Rmi Epi, dignentur id nobis communicare,
suasque exponere rationes, quas forsitan refutare possemus.
III. Quapropter ante omnia humiliter petimus, ut nobis sive per ipsam
S. Congreg. sive per Rev. Episcopum Bredanum in cujus dioecesi sitae
sunt Paraeciae cisterciencium, communicetur nova circumscriptio, si haec
facienda sit, quatenus saltem paraecias nostras concernit. Designatis enim
Paraeciis mutationi obnoxiis, argumenta pro ordine nostro militantia, sincere
et solerter exponemus.
IV. Ordo Cisterciensis in pagis, non in urbibus situs, nempe 1° Paraecia de Wouw cum appendice Heerel. 3" Gastel. 4° Oudenbosch. 5" Hoeven.
Hae paraeciae fuerunt unitae et incorporatae Abbatiae B. Mariae Virg. loei
S. Bernardi, Ordinis Cisterciensis per Bullas Bonifacii IX, 1396. — Martini
V anno sui Pontificatus primo — et Pii II anno 1458, per quas bullas
conceditur ut Abbas et conventus possint dictas Paraecias per monachos aut
sacerdotes saeculares ad nuturn ponendos et amovendos, re fiere et gubernare.
Ad dictas paraecias praefata Abbatia semper usa fuit pacifice jure suo,
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non tantum quamdiu extitit Dioecesis Antverpiensis, cujus dictae paraeciae pars
erant, sed etiam sub primo Vicario Aplico Bredano et hoe jus S. Sedis
usque hodie semper in Abbatia B. Mariae Virg. loei S. Bernardi agnovit.
V. Gravamina, de quibus praedictae Abbatiae Monachi Cistercienses,
tanquam sibi injuste ab Epo Antverpiensi olim, et nunc a Vicario Aplico
Bredano, et moderno Epo Bredano illatis conqueruntur, sunt sequentia.
LUM GRAVAMEN.

V ix anno 1/94 Abbatiae loei S. Bernardi membra per Sanctae Religionis
nostrae osores erant dispersa, quin Vicarii Dioecesis Antverpiensis anno
1(95, non auditis Monachis Cisterciensibus, dismembraverint paraeciam de Wouw,
et ex parte, inde detracta, novam crearunt Paraeciam Kruisland dictam, cui
praefecerunt Parochum saecularem, contra protestantibus cisterciensibus.
2UM GRAVAMEN.

Eodem anno 1795 praedicti Vicarii dismembraverunt Paraeciam de
Gastel, non auditis Cisterciensibus, et ex parte inde desumpta crearunt
novam paraeciam Princeland dictam, cui praefecerunt in Parochum sacerdotem saecularem, reclamantibus cisterciensibus.
3UM GRAVAMEN.

Anno 1833 Rm"s D. Joes van Hooydonk tum temporis Vicarius Aplicus
Bredanus, dismembravit Paraeciam de Oudenbosch, non auditis cisterciensibus
et partem inde distractam conjunxit alteri parti, quam moxa Paraecia Praemonstratensium distraxerat, et inde creavit novam Paraeciam Zegge dictam, cui
etiam praefecit sacerdotem saecularem in parochum.
4"N' GRAVAMEN.

Licet jus Monachorum Cisterciensium ad quinque supradictas paraecias
tam liquidum sit et evidens, (prout et ipse Epus novit et testatus est) tamen
fundate timemus, ne Epus Bredanus jus illud in posterum post habere
pergat, quando Pastoratus aut Vice-pastoratus vacare contigerit: si autem,
quare sic agat, interrogetur, unica ejus responsio est: Habeo gravamina contra
admissionem regularium in mea dioecesi, quae Romam trammisi, et ad quae Roma
non respondet.
Valde tamen desiderainus ut jura praefata observare cogatur, si enim
dictae Parochiae a solis Monachis deserviantur, in qualibet domo pastorali,
ad desiderium summi Pontificis Pii IX servari poterit vita communis, et
ancillae per fratres conversos aut saltem per famulos substitui poterunt
Dat. Romae 8. Bernardi die 6 Septembris 1855,
Loco + sigilli (signatum erat) D. TH. AB. CAESARI, Proc. Glis S. O. Cist.
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IV.

Dezellde aan dezelfde.

Responsum ad litteram S. C. de prop. Fide
sub die 6 Augusti 1855.
Quaedam adduntur a Proc. Gli. Ord. Gist. in proposita quaestione pro
monasteriis tam Cisterciensium quam Praemonstratensium.
Argumenta, rationes, animadversiones in medium allatae a Monachis
tam Cisterciensibus quam Praemonstratensibus quorum orator coram vobis,
Eiïii ac Rini Patres, sum adlectus, pro tuendis eorum privilegiis ac juribus
parochialibus, adeo perspicuae et validae sunt, ne alterius manu ac opera
indigeant; et supervacaneum esse existimem addere et colligere validiora
illis quae monachi utriusque Ordinis enarrarunt in responsionibus, quas
eorum nomine ante sapientissimum Vestrum consessum humillime porrexi.
Nihilominus ut lionori respondeam mihi tradito et tiducia dignus sim,
quam in me Rmi Superiores monasteriorum in Hollandia degentes posuerunt,
aliqua addere juvet et ea refellere brevissime, quae Rmi Episcopi adversarii
objiciunt, ut, si fieri
possit, veluti nihil faciant, vel ad nihilum redigant,
vel penitus destruant monachorum supra illas paraecias in iis Dioecesibus
hic illic sitas attributa et jura ferme ipsorum manasteriorum institutioni
ac fundationi coaeva, et numquam interrupta legitimis de causis, quasi ad
hunc finem ductante ipsius 8. Congr. suffragio, decreto ac definitione, uti
expostulare videtur.
Objiciunt inprimis, quandoque evenisse et imposterum fore eventurum,
quod pro aliqua administranda et regenda Paraecia proponatur, eligatur
quis regularis monachus plus minusque idoneus ad tantum ministerium
parochiale, imo numeris omnibus omnino expers.
Respondeo, quidquid fuerit quandoque de praeterito, esse hodie frustaneum verba facere. Dari enim potuit in tam longo temporum curriculo
occasio electionis monachi Parochi causa inscitiae vel alterius defectus
penitus indigni, ut Parochus evaderet: sed deinceps potest huic periculo
occurrere et consulere praevio examine, praeviis informationibus a viris fide
dignis acceptis, et onerata ipsius superioris illum proponentis conscientia,
et si, licet cunctis, quae suggerit prudentia adhibitis incassum factis, et
iueptus foret electus, visa ejus regiminis parochialis ratione vituperatione
mulctanda vel non foret ad rem, vel non quaereret quae sunt Jesu Christi,
vel pro Christo animas non lacrifaceret, re relata ad superiorem Monasteni
alter proponatur, eligatur idoneus tanti Ministerii dispensator.
Sed hoe peculiare inconveniens quod quidem hoe modo foret reparatum
in causa esse nequit, cur ordinum et monasteriorum jura tam antiqua, tam
justa, tam sancta, tantis auctoritatibus roborata pessumdentur. Avulso,
amoto indigno, et vere et reapse indigno sufficiatur alter monachus, qui suo
munere probe et perfecte fungatur, cujus vita, studium, actiones sint commendabiles, sitque ille bonus Pastor, qui det animam suam pro ovibus suis.
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Quodsi aliquando accideret, ut nullas reperiatur monachus, qui exiens
e monasterio valeat suscipere parochialem ecclesiam administrandam, de
consensu Ep' proponetur, eligetur, a superiore regulari pro illa vice sacerdos
saeculans conditione praemissa ac posita declaratione. ut imposterum mo
nachus denuo proponatur: sicque monasterium vel Abbatia sua jura custodiat
et tueatur monachos parochos futuris vicibus eligens; sic peculiari illi deficientiae foret apprime provisum, quin jura ordinum laedantur.
Objieiunt etiam R">' adversarii non posse monachos extra monasteria
degentes et a caeteris sejunctos, penes Ecclesias Parochiales, quibus praeficiuntur, observare quam diligenter statuta, instituta, leges cujusque ordinis
monastici, ad quem pertinent, et praesertim vitam communem, regularium
omnium fulcimentum ac robur.
Respondeo. In omnibus Paraeciis in praesentiarum praesertim in Hollandia numeratis ad monachos spectantibus est laudabilis mos superiorum
regimen monasteriorum tractantium, tam in temporalibus quam in spiritualibus eligendi pro parochiali officio ac munere obeundo monachos, quos
apud omnes et praesertim apud confratres summis laudibns extollunt prudentia, doctrina, provecta aetas, pietas, charitas, uno verbo virtutes illae,
quae ecclesiaeticum ministerium componunt ac praedicant verba inter caeteros,
quique cum pro populo erit praedicatione, zelo, Sacramentorum administratione omnibus omnia factus, sit ipse simul sui ordinis et legum omnium
ad hunc spectantmm diligentissimus ac solertissimus assecla, promotor, autor.
propugnator et Rrn' Epi qui non carent mediis, relationibus, vigilantia
videant, detegant, perscrutentur (quemadmodum peculiare eorum jus est ac
jurisdictio) quae sit eorum vitae ratio tam domi. tam palam, quam in
Ecclesia, quam in paraecia.
Adde quod Parochus, qui vitam degit absens e monasterio toto sui
muneris parochialis tempore, singulis annis statuta opportunitate tenetur
per aliquot dies monasterium ingredi, vel monasterium remeare, in monasterio
remanere, ut sacra spiritualia exercitia simul cum caeteris peragat; et
s. quid fervoris, perfectionisque ob tot tantasque officii parochialis distractiones, sollicitudines amiserit, renovetur spiritus, ut loquitur Apostolus,
reflciat vires aliquantulum debilitatas, exeatque fortior ac vegetior pro praeliandis praelus Domim, et praecurandis strenue animabus sibi commissis.
Adde quod a Monacho Parocho tam cisterciensi quam praemonstratensi,
singulis annis reddenda est ratio et in rebus spiritualibus externis et pro
temporalibus, praesertim de Ecclesiae redditibus, quorum gestionem ipse
agit, ad id ut cognoscatur visis omnibus quae videnda sunt, utrum necne
zelum nutriat animarum, cuncta integre administret, curam habeat orphanorum, viduarum, et pauperibus suppetias ferat, insuper, quomodo vitam
degat, quomodo executioni mandet consilia evangelica, praesertim paupertatem, vitamque communem.
Cavendum est autem, ut uno cum Parocho alter monachus ei adstipuletur, ut sit comes suorum laborum, virtutum et vitae monasticae (gerens
vicem Parochi) et vicissim se recreant in ministerio quidem perdifflcili,
quod obeunt pro Dei gloria et animarum saluta. Non is ego sum qui velim
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hic comparare inter se Parochos cleri saecularis et cleri regularis. Quoad
omnes, alter alterius onera portat, et sic vicissim adimplet legem Christi:
unusquisque pro modulo suo sollicitudinem pro Ecclesia Dei et pro animabus
praestet: utrosque commendo ; utrique mihi et a me accepti et in pretio sunt.
Sed in Hollandia Christi fldeles pluris existimant, in veneratione habent,
plurimi faciunt Parochos regulares vel monachos quam caeteros; fortasse id
factum ob spectabilem eornm vitam, quam ex ipsa vivendi institutione
hauriunt, amplectuntur et praeclare profitentur et fortasse plus e consortio
homiuum societatisque mundana» segregati plura agenda, plura videnda
caeteris offerunt, aedificatione dignissima. Superest mihi denique (et ut
ita dicam, sinite Emi Patres) superest mihi dicendum, quod si quae proponunt Rmi adversarii in Hollandia pro eliminandis, ut ita asseram, regularibus
vel monachis a Paraeciarum regimine forent veluti in hoe sapientissimo
concessu approbata; nihili faciendum esset imposterum Jus Canonicum et
Pontificium, quod semper omni aevo monasticos ordines brevibus, bullis,
decretalibus Sanctissimorum Pontificum dilexit, acceptos liabuit, ac semper
vindicavit, et innumera ad eorum propagationem, adjutorinm, defensionem
sancivit, et tot tantisque privilegiis exornavit, cumulavit, auxit: quasi omni
tempore labores et studia remunerans ubique, ita ut si quid vel minimum
detrimenti hodie in Hollandia in qua Catholica Hierarchia, Deo auspice, Deo
opitulante, et S. Aplica Sede adlaborante, robur, vim, decorem suscepit,
recuperavit, si quid, inquam vel minimum detrimenti ordinibus regularibus
vel monasticis feratur, idem esset ac ipsum Jus Canonicum tanta promens
ad tutelam ordinum Monasticorum, et cuncta illa privilegia ac ju ra Pontificia eis concessa infirmare, pessumdare et in ipsa tam gloriosa restauratione
labefactare et fortasse destruere. Quapropter etc.
Datum Romae S. Bernardi apud Thermas
Die 14 Septembris 1855,
Loco -f- sigilli (signatum erat) D. TH. AB. CAESARI, Proc. Glis,
Ordinis Cistsis.

BIJLAGE XXVI. (Zie bl. 552.)
De Nerierlandsche Bisschoppen aan de Congregatie der Propaganda.

Eminentissime Principes.
Quas nunc ad K. Congregationem de prop. Fide damus litteras, hae
tales suilt, quas a nobis unquam scribendas esse neque praevidere neque
suspicari potuerimus. Quippe defendere nos debemus repellendo graves
accusationes odiosasque insinuationes, quibus nomine ordinum Regularium
quos semper magna benevolentia sumus prosecuti, apud S. Congregationem
impetiti sumus. Etenim quae vel ad Eminentias Vestras, vel ad Excellentissimum Dm S. Congregationis de P. F. Secretarium de rebus ecclesiasticis
uostratibus adversus nos scripserunt variorum ordinum procuratores generales
vel alii Regularium Superiores, quaeque 111"" ac Rev« D"* Internuntius
apostolicus C. Belgrado nobiscum communicavit, talia sunt et tam a veritate
aliena ut illa perlustrantes ingenti stupore affecti simus et oculis nostris
eredere vix potuerimus. Nos - sic istae accusationes et insinuationes —
bonis suis Regulares spoliavimus vel certe spoliare, intendimus! Nos veluti
in ïpsa aplica Sede constitutos existimavimus altum dominium bonorum,
quae Regularium sunt, nobis arrogavimus!
Nos parochos ïpsosque Regulares cum dedecore status sacerdotalis et
regularis laicis subjecimus!
Nos per statuta de parochiarum bonis administrandis edita, idque
sollicitata et obtenta pro his statutis lege civili, vel saltem placeto regio,
interitum Regularium Ordinum in toto regno praeparavimus! imo statuta
illa edendo episcopos universi orbis catholici ad Regularium ordinum
spoliationem et potestatis soli apostolicae sedi competentis schismaticam
occupationem invitavimus. Si aliquid esset, cur timeremus ne ista nobis
objecta apud S. Congregationem fidem aliquam invenirent, litterae illae
accusatonae nos perturbassent; cum autem nullius seu actionis seu intentionis injustae adversus Regulares ordines conscientiam habeamus, et quum
quae nobis objecta sunt crimina sint talia et sic objecta ut S*e Congregationi, nos et res nostras pernoscenti; ipsa objectorum atrocitas, objicientium
vehementia, eorumque quae ad probandum alïeruntur, sive ineptia sive mere
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gratuita assertio, accusationes et insinuationes prorsus improbabiles ostendere
debuerint. animi tranquillitatem servare nobis non admodum difficile fuit.
Caeterum hoe facile intelleximus summa rerum nostrarum ignorantia
laborasse et relationibus suggestionibusque partim mancis eteonfusis, partim
falsis et a passione profectis in errorem ductos esse illos, qui literis accusatoriis nomina subscripserunt. Itaque omissis accusatoribus et accusationibus nos ea tantum modo exponemus, quibus res cognoscar.tur prout
snnt et quibus etiam pateat petitiones aliquot a Regularibus faetas non magie
aliis rationibus quam accusationibus et insinuationibus istis commendari.
Quae a Regularibus tractata, a nobis tractari debent, haec ad tria capita
revocari posse videntur videlicet ad ea quae concernunt vel parochiarum
circumscriptionem, vel circumscriptarum administrationem temporalem vol
earundem administrationem spiritualem.
De singulis dicemus quantum requiri et sufficere videbitur, multa
tamen eaque gravia consulto praetereuntes ne Eminentiis Vestris sine
necessitate oneri simus.
I.
Quod igitur ad parochiarum circumscriptionem attinet, hanc in locis
ubi adhuc desiderabatur, omnino faciendam fuisse S. Congregatio adeo novit
ut mox post instauratam in hoe regno ordinariam episcoporum hierarchiam,
nobis significari fecerit, eam quantocius perfici oportere, imo nobis animos
addiderit, ut quamvis 8» Co n greg0 praevideret probabiliter non defuturos
esse qui gravamina inferrent, difficultateeque sive veras sive fictas vel praeter
modum auctas, redarguerent nos. posthabitis omnino ejusmodi gravaminum
causis ac difficultatibus, manum quamprimum operi admoveremus.
t eeimns igitur quod erat muneris nostri et ad quod S' Congregatio nos
\ ehementer adhortata erat, sed vix ea quibus paroeciarum circumscriptio
hujusque executio praeparanda erat facere coeperamus, quum jam praesentia
videremus et audiremus ea quae 8» Congreg0 praeviderat. Nihilominus
coeptum opus arduo cum labore et magna cum patientia prosecuti sumus
et eo rem perduximus ut in archidioecesi Ultrajectensi ad perfectam cireumscriptionis executionem nihil fere desit, in Harlemensi vero dioecesi
multarum parochiarum circumscriptio exocutioni mandata, caeteraruni vero
ad executionem parata sit.
Hanc tamen in iis civitatibus et pagis in quibus Regulares sive soli
unam sive uno cum clero saeculari unam pluresve stationes habent, episcopus Harlemensis executioni non mandavit, propterea quod adversus delineatani circumscriptionem duarum vel trium civitatum Franciscanis et
Dominicanis difflcultates comnioventibus S. Congr".. ut llliis. I)3. Internuntius
signifleabat, de universa hac circumscriptione, antequam vel partim in eft'ectum transiret cognoscere volebat. Itaque ad >S. Congregationeni transmissa
est dicta circumscriptionis delineatio, una cum expositione plurium rationum quibus illa quam maxime suadebatur, cui tamen etiam nunc in quibusdam suis partibus dicti Regulares gravamina objiciunt. Quum autem
6
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noverimus illam factam esse juxta eadem principia easdemque regulas,
quas archiepiscopus ultrajectensis secntus est, adversus cujus dispositiones
nihil serio objicitur a dictis Kegularibus, non videmus eos posse jure merito
pugnare adversus circumscriptionem pro dioecesi Harlemensi elaboratam.
Quoniam vero epö Harlemensi mens est, oppositas gravaminum causas
quantum necesse videbitur in particulari ad S. Congreg™. epistola solvere,
hac communi epistola unum tantummodo huc pertinens, quod etiam Procuratores generales ordinum tetigerunt tamquam prudenter et rei catholicae
tuendae convenienter a nobis decretum vel propositum stabiliemus.
Dicunt nempe praefati procuratores magnopere fidelibus prodesse, ecclesiarum aedifieia et stationes multiplicari, petuntque conservari illas ecclesias
stationesque, quibus animarum cura fortasse auferenda videbitur, ut ecclesiarum multitudine conservetur et crescat fructus spiritualis animarum. Nos
porro pro sua quisque dioecesi ecclesias aliquot etsi paucas, nempe Leowardiae
duas, duas Lugduni-Batavorum, duasque Alcmariae prorsus supprimendas
censuimus. Quippe probare non possumus tam generaliter enuntiatum principium de multiplicatione ecclesiarum et stationum, persuasumque habemus
talem assertionem nee Eminentiis Vestris R"'is probari. Est enim et in hac
re modus, sunt certi fines, ultra quos rectum nequit consistere. Libenter
fatemur et experientia docti testamur fidelibus e multitudine relative
magna ecclesiarum non parum utilitatis spiritualis provenisse, et hanc ob
causam vehementer probamus consilium 111. vice superiorum extinctae nunc
Missionis Hollandicae erigendi in civitate Roterodamensi quartam, et in
civitate Schiedamensi secundam stationem, quandoquidem in istis civitatibus fidelium numerus valde accreverat: sed et hoe experientia didicimus
ecclesiarum stationumque numerum nimis augeri posse; ita ut ex earum
multitudine detrimentum animarum et dedecus Religionis oriantur. Tristia
hujus rei documenta praesto sunt in aliquot civitatibus: aedes sacrae,
quae vix satis decentes sunt ut in iis augustissimum Missae sacriflcium
publice celebretur, et tam parvae sunt ut si ad aliquam earum solemnitas
populum frequentem invitaverit, major pars eorum qui solemnitati interesse
vellent, ab ecclesia capi non possit: miserrimum partium studium inter
Fideles, ut alius Cephae alius Apollo alius Pauli se discipulum jactet;
miserior etiam quam quod miserrimum esse diximus, zelotypia imo invidia
sacerdotum erga sacerdotes, quum quisque eorum sive ad suam sive ad
ecclesiae sustentationem tantum habeat, quantum decere sibi videtur. Inde
plurima evenisse mala conseetaria videmus e quibus hoe unum monstrasse sufficiat, astutiores quidem Protestantes inde simplicioribus e suis probabile facere,
catholicos in varias Religiosas partes scissas esse, nee illam de qua gloriantur
unitatem inter eos regnare: oinnes fere acatholicos misera illa passionum
certamina odorantes et aliquando plene cognoscentes in falsis suis de Religione
Catholica praejudiciis confortari atque in primis in hoe quod sacerdotes et
Religiosi per universum orbem quae sua sunt quaerant non quae Jesu Xü.
Itaque haec considerantes aliquot sive Regularium sive saecularium eccle
sias prorsus supprimendas esse censuimus, atque etiam nunc censemus
quum in iis locis in quibus eas suppressas volumus, illae quae conservantur
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abunde sufflciant, plures si conservarentur gravi nocumento essent. Velint
praeterea EE*« V® ad hoe animuni advertere, illas quas Regulares conservatas vellent ecclesias non esse nisi duas, nempe Leovardiae jam suppressam
et Alckmariae supprimendam; nimirum si litterae quas r. p. fr. J. J. van
Loo, 5 Aug. (1855) hujus anni ad S. Congr™ dedit cum iis quas Procuratores
generales ordinum scripserunt eomparantur, pugnare videntur pro conservatione eeclesiarum quas saeeulares in aliis civitatibus habent, aut habuerunt,
neque suppressionem duarum ecclesiarum Lugduni-Batavorum illi Regulares ad
quos pertinet oppugnant, ut libellis subscriptis, fr. Anton. Danzas des fr. Prédic.
Prov. de France vicaire général de Hollande et de Belgique et literae R. D. P's
Lucae a S. Joö de cruce pr. gen. Carmelitarum discalceatorum disertis verbis
docent. Quae igitur applieatio practicae conelusionis e laudato supra principio
dedueendum ostenditur ? Haec scilicet quae solummodo in litteris praedictis
R. P. fr. Jul. Jac. van Loo legitur: duae ecclesiae Alcmariae sufficiënt, si altera
harum Regularibus sui ordinis assignatur, sin vero suam tamquam residentialem
pro tertia manere convenit; Leovardiae vero sua item tanquam residentialis
pro tertia resuscitetur relicta in morte ea quae saecularium fuit! Quod
'iutem archiepiscopus Ultrajectensis et Eps Harlemensis non errarunt, cum
ille Leowardiae hic Alcmariae duas tantum vellent ecclesias, eaedem illae
litterae non obscure ostendunt, cum Franciscanorum ecclesiam in illis
civitatibus eo tantum casu tanquam residentialem velint conservatam, quo
de judicio definitorii sustentationis spes affulgeat. Et haec quidem de ipsa
paraeciarum circumscriptione dicta sufficere arbitramur. Praetermittere autem
hic non possumus quod observavimus, scriptores querelarum, si R. P. Visitator
Franciscanorum excipitur, tam parum res nostrates perspectas habuisse, ut
nunc in pristina Missione paraecias omnes circumscriptas certis limitibus
fuisse et hodie de nova circumscriptione agi autumare, nunc supponere
videantur nusquam in praedicta Missione ullos stationum limites fuisse.
Utrumque a vero aberrare Em« V«= Rm« norunt, quum in solis civitatibus
plures stationes et a civitatibus et inter se limitibus licet non ubique certis
disjunctae essent. Si rei tam apertae veram cognitionem non potuerunt
adipisci, ac propterea contrarias inter se suppositiones admiserunt querelarum
litterarum scriptores, mirandum non est, eos in rebus multo magis implicatis
et ad aequam sui aestimationem multas multiplices easque claras et
distinctas historiae nostrae praesentis status rei catholicae legum civilium
hujus regni et editomm a nobis statutorum notitias postulantibus multum
graviterque errasse. Horum errorum aliquot sequentia manifestabunt
II.
Transeuntes ad ea quae ad temporalem parochialium ecclesiarum administrationem attinet, hoe ante omnia notandum duximus, accusatores
nostros statuta, quae de bonis temporalibus dictarum ecclesiarum edidimus,
primario hanc ob causam impugnare, quod putant, nos per ea Regularibus
rerum piarum proprietatem vel dominium eripere. Nos autem declaramus
nihil ab intentione et ab actibus nostris longius abesse, quam eam enjus nos
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accusent Regularium ordinum spoliationem. Statuta praefata non attingunt
nisi bona parochialia, quae autem bona Regularium revTera propria sunt
haec nos illis statutis neque voluimus subjicere neque sub jiciemus nisi consentientibus imo petentibus ipsis proprietariis, quemadmodum contigit in loco
Boxmeer dioecesis Buscoducensis. Hi enim Carmelitae quorum conventui
dicti loei ecclesia parochialis incorporata est, rogarunt archiepiscopum Ultrajectensem, administratorem Dioecesis Buscoducensis, ut suam ecclesiam
ejusque bona applicatis ad eam supra dictis statutis vellet protegere;
intellexerunt enim nullo alio modo se posse conservationem dictae ecclesiae
ejusque bonorum in tuto collocare. Etenim ordines illi omnes, quorum
Procuratores generales litteris aecusatoriis subscripserunt in hoe regno
civiliter extincti sunt, bonaque eorum dominio nationali adscripta. Igitur
neque ex antiquis bonis aliquid suo nomine habere neque alia bona deinceps
suo nomine acquirere potuerunt aut j>ossunt. Illa enim tamquam olim
publicata, haec tamquam domino carentia fiscus sibi vindicat. Quod quum
ita sit, illud hic a nobis declarandum putamus, nos quantumvis erga Regulares ordines bene affectos, non posse tarnen ipsam rem catholicam vero
periculo exponere. ut Regulares aliqua bona, quae forte sua esse demonstrabunt, conservent; quare si illa bona cum Regulares de iis disponere
coeperunt, forte penitns amittantur et vel tamquam res nullius seu bona
domino carentia a fisco occupentur id nullo sensu nobis ad culpam imputari
posse volumus.
Itaque per nos licet licuitque Regulares sua sibi habeant; sed si a
potestate civili non sinatur illis sua sibi servare, haecque proinde catholicae
ecclesiae prorsus pereant, caveant ne episcopos spoliationis accusent.
Atque his quidem de secundo hoe capite dictis plura addere non esset
necesse, quoniam nobis nihil in nostrum transferentibus quod Regularium
est, primaria gravaminum causa ostensa est non subsistere. Quum autem
relationem quam de statutis supra commemoratis minime fidam, utpote
omissionibus quidem prorsus mancam, detorsionibus vero a sensu nostro
longe aberrantem Procuratores generales ordinum fecerunt, sine refutatione
relinquere non videatur consultum, sequentia etiam ducimus scribenda.
Ad episcopos pertinere curam de bonis temporalibus ecclesiarum parochialium reete administrandis, ac nos proin statuta de hac administratione
edendo id fecisse quod muneris nostri est, non est necesse ut ostendamus.
Huic curae nos post adeptum munus episcopale quamprimum debuisse
incumbere, nemo nisi rerum nostrarum ignarus inficiabitur. Etenim non
solum haec administratio in illis praesertim partibus, quibus pristina Missio
Hollandica constiterat, cum gravi multarum ecclesiarum detrimento satis
confuse gerebatur et multornm dissidiorum inter pastores et parochianos
erat causa; sed etiam lex eivilis, quae die 10 iSept. 1853 de negotiis ecclesiasticis lata erat, nos ut statuta ederemtis perurgebat. Nam primo articulo
illius legis creabatur nobis necessitas, statuta quaecumque de ordinatione
et regimine rei ecclesiasticae brevi tempore regi exhibendi, et inducebatur
pro omnibus quorum executio aliqua autoritatis saecularis cooperatione indigeret, necessitas approbationis regiae. Hinc is rerum status ortus erat
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ut nisi statuta de rebus temporalibus parochiarum administrandis mo.x
ederemus et Gubernio exhiberemus, placita codicis civilis de administratione
corporum moralium in foro civili ad parochias, sive communitates ecclesiasticas, ut solebant vocari, applicabiles fuissent et ut valor civilis multorum
actuum nomine parochiarum sive parochialium ecclesiarum siue concursu
commuuitatis factorum periclitaretur, unde minus pacifici parochiani seu
socii communitatum onine regimen ecclesiasticum facile potuissent perturbare. Itaque ea celeritate quae prudentem et maturam deliberationem non
excluderet, comniuni consilio de rebus temporalibus parochiarum statuta
fecimus factaque cum gubernio regio communicavimus nulla tamen facta
mentione praefatae legis nee petita regis approbatione. Hanc tamen rex
quamvis nullomodo a nobis rogatus, concessit unde jam statuta illa in foro
etiam civili vim habent. Atque exinde liberati sumus timore, ne laici uti
alibi fieri audivimus, autoritatem Ecclesiae in res temporales parochialium
ecclesiarum parvi facientes aut vituperantes, earum rerum administrationem
ad se trahant. Eliminatum jam est lege et Rege juvantibus illud potestati
ecclesiae contrarium principium: curam de rerum parochialium admini
stratione ad parochianos pertinere. Hoe tamen addere debemus, iis in
locis in quibus statuta praedicta nondum sunt introducta aliquatenus
perdurare et ingravescere posse periculum, de quo diximus quapropter
maxime optandum est ut negotium circumscriptionis parochiarum quamprimum absolvatur. Et hoe jam loco apte poterimus repellere querelas, ac
si statutis saepe dictis laicalem potenliam excitaverimus et cum diminutione
sacerdotalis dignitatis supra clerum extulerimus. Has querelas, Em». Vae.
Rm"e. procul dubio nunquam censuerunt probabiles nunc autem, intellectis
iis quae a nobis exposita suilt, magis etiam quam antea ut confidere audemus perspexerunt, nihil a Nostra mente magis alienum fuisse et quod
fecimus hoe prorsus contrarium esse ejus quod dieimur fecisse; laicalem
enim potentiam per statuta nostra fregimus, ut in negotio administrandorum
bonorum ecclesiasticorum eam Clerus in posterum non habeat timendam.
Si Em", V'11'. k'" . voluerint inspicere adjunctam hisce traductionem praecipuorem articulorum quos statuimus, mox videbunt colorem illum nimis
laicalem qui tum minus fideli quorundam articulorum traductione, quam
Procuratores generales ordinum exhibuerunt, tum aliorum articulorum omissionibus potuit statutis nostris tantisper aspergi, iisdem minime inesse.
Collegia sive consilia administratorum ob multas easque gravissimas causas
omnino debebant institui, et propter easdem causas his eollegiis laici quoque
adscribendi erant.
Nimis longum esset causas illas omiies exponere: sufficiat dixisse:
1". Harum regionum communem esse et ante illam, quae Saeculo XVI
contigit, rei catholicae perturbationem etiam fuisse morem, ut unaquaeque
parochialis ecclesia habeat administratorum collegium, quem morem si voluissemus tollere frusta laborassemus et post perniciosas tnrbas cum gravi
ecclesiasticae autoritatis detrimento victi essemus.
2 P a r o c h i a l e s ecclesias hic non esse dotatas neque in illis esse bene
ficia, itaque, si exigua pars in aliquibus excipiatur, omnes reditus, tam pro
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parochi aliorumque sacerdotum, quam pro ipsius ecclesiae sustentatione et
pro caeteris sacri cultus necessitatibus, hauriendos esse ex liberalibus oblationibus Fidelium et pretio, quod pro ju re in ecclesia sedelia habendi solvunt; quapropter admodum prudenter agitur, si aliqui ex parochianis
assumantur, qui duce parocho et salva ejus dignitate ad rei pecuniariae
administrationem concurrant.
3°. Non posse, nisi ut supra diximus oinnia parochianis permittantur,
reperiri alium modum, quo, — id, quod prorsus est necessarium — parochiae
jura civilia, quae tamquam agnita a potestate civili corpora moralia habent
exerceant, quum ut caetera taceamus, regia approbatio de qua supra diximus
et sine qua statuta de re temporali parochiaruni omni vi civili carerent
non fuisset concessa, nisi dicta collegia instituissemus. Quoniam igitur talia'
collegia, quae sub uno alterove nomine in omnibus fere stationum ecclesiis,
illis etiam quas Regulares tenent, modo existebant, quorum tarnen non
pauca originem parum ecclesiasticam habebant, omnino debebant existere,
id nobis curae fuit, ut sublatis omnibus existentibus, nova, omni ambiguitate
remota, per solam ecclesiasticam potestatem fierent, ab hac omnem suam
facultatem acciperent, eidemque in perpetuum subjicerentur seu potius ab
eadem in omnibus dependerent.
Itaque laici, his collegiis adscripti, minime representant parochiam,
tamquam ab eadem essent deputati, nee constituunt per se collegium quod
parocho se opponere possit; neque curis pastoralibus aliisque ad cultum
sacrum pertinentibus se possunt immiscere, sed, tamquam deputati a po
testate ecclesiastica, una cum parocho et sub hujus praesidio unum con
stituunt collegium, quod in foro civili parochiam tamquam corpus morale
representat, juxta regulas ab episcopis statutas et cui administratio rei
pure temporalis multis cum limitationibus et exceptionibus ab Epis cornmissa est cujusque decreta, pluralitate votorum contra sententiam parochi
facta ab episcopo cassari possunt. Nihil in his est quod dignitati Parochorum
sive saecularium sive Regularium adversetur, sed e contra horum dignitati
quae, defleientibus ad haec usque tempora aptis statutis, non raro in Regu
larium etiam stationibus quibusdam periclitabatur, per statuta a nobis edita
consultum est.
Non abs re videtur supradictis haec addere:
1°. Regulares a saeculari potestate minime considerari tamquam Re
gulares et multo etiam minus tamquam res suas possidentes, sed prorsus
ut saeerdotes saeculares, communi lege ab episcopis praefectos stationibus
seu parochiis, certum est.
Quod autem ea quae sua esse dicunt et quae sua dicere cum veritate possunt eis erepta non sunt a flsco,
hoe inde est, quod Ecclesiae
domus caeteraeque res huc pertinentes a saeculari potestate considerantur
tamquam propriae parochiaruni, sive corporis catholicorum in loco habitantium vel ecclesiae alicui etsi per suam electionem et non irrevocabiliter
adscriptorum. Tale corpus hic ab omnibus prorsus hominibus et in actis
potestatis tam ecclesiasticae quam saecularis vocatur communitas ecclesiastica,
quae praecise qua talis habet qualitatem et jura corporis moralis.
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2". Codice civili cautum est, ne qua ecclesia vel ecclesiasticum institutum legata aut donationes cum effectu possit acceptare nisi facultate a
rege obtenta. Quaecumque petitiones hunc in finein regi oblatae mittuntur
ad praefectos civiles Provinciae et loei, easque Regis in Provincia commissarius cum responsione a praepositis loei mittit ad episcopum, ut de concedenda vel neganda petitione suaru sententiam aperiat. Similia accidunt,
cum agitur de Ecclesia vel domo pastorali aedificanda, vel restauranda,
et in aliis etiam causis, in quibus juxta temporalis potestatis ordinationes
interventio hujus potestatis requiritur. Si nulla alia causa esset, ob quani
Episcopo reservaretur concessio facultatis ad acceptandum vel renuntiandum,
ad aedificandum etc. haec esset plus quam sufficiens, cum jam multis ante
annis Illmus Vice-Superior Missionis Hollandicae pastoribus et collegiis
prohibere debuerit, ne de aliquo negotio cum gubernio agerent, nisi obtenta
prins a se facultate.
3°. Per statuta a nobis edita minime prohibetur, quominus fontes certorum seu flxorum reddituum parochis ereentur, quorum administrationem
a collegiis praedictis independenter gerant ipsi parochi. In aliquot ecclesiis
revera tales adsunt, quamvis redditus inde provenientes exiguam tantum
partem honestae sustentationis efficiant. Si autem, ut plerique testatores
et donatores solent facere, summam capitalem vel fundum aut census legent
aut donent Ecclesiae, hac lege, ut sive in perpetuum sive in certum annorum
numerum quotannis certa summa pecuniae, vel determinata pars fructuum
tamquam stipendium anniversarii vel annuarum missarum paroeho solvatur,
manifestum est, fundatores non paroeho, sed collegio bonis Ecclesiae administrandis praeposito legati vel donati administrationem attribuere; nee
posset parochus, si solus qua talis petitionem regi offerret, facultatem
acceptandi legatum vel donationem obtinere. Si autem legatum vel donatio,
ad fundandum anniversarium etc. fierit paroeho pro tempore existenti, hujus
fundationis administratio ad collegium praedictum non pertineret: De his
et similibus statuta a nobis edita aliud nihil praescripserunt, nisi ut in
inventario notentur.
4°. Male spirituali regimini parochiarum eonsultum esset, si nullos aut
valde exiguos reditus certos haberent parochi, et omnis aut fere oinnis
eorum sustentatio solis eleemosynis, quas ipsi a parochianis acciperent,
provenire deberet. Sic enim et nimis a parochianis dependerent — quod
non raro possit officio intrepide exercendo obesse — et eleemosynis paree
Huentibus exponerentur tentationi media minus probanda adhibendi, quibus
longior sibi messis fieret. Hoe etiam tristis experientia docuit; itaque
curandum est, quantum prudenter fleri potest, ut parochi certos habeant
reditus ad honestam sustentationem suflicientes. Multo quidem tempore
opus est, ut eo res perducatur: sed certe inchoanda est. Propterea in
statutis scripsimus, certos parochi reditus ab episcopo determinari. hoe est,
determinari eam partem honestae sustentationis, quam Episcopus intelligit
ex certis fontibus vel ex aerario ecclesiae paroeho redire posse. Hinc, ut
hoe unum dicamus, collectae, quae in ecclesiis non paucis pro pastore diebus
dominicis et festivis liunt, mox poterunt cessare, nee ei damno erunt aliae
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collectae, quae pro ecclesia, pauperibus, seminario etc. facienda sunt. Quod
antem ad aliorum sacerdotum parochiae deservientium sustentationem attinet,
cum hi cum parocho habitent et ab eodem victum ac plerumque etiam
reliquam sustentationem accipiant, haec res 11011 habet difficultatem neque
apud saeculares neque apud regulares.
Partem sustentationis clerus curatus habet et habiturus est ex iis quae
occasione exequiarum, anniversariorum non fundatorum, matrimoniorum
Baptismatis conferendi offeruntur et ex eleemosynis manualibus missarum.'
Si aliqua in catholico orbe regio est, in qua gravissimae rationes suadent
certam taxam statuere infra quam offerri et supra quam exigi talibus
occasionibus non liceat, manente libertate plus otferendi et acceptandi, et
partem aut totum remittendi, ea certe haec nostra patria est, et in hac
patria praesertim utraque dioecesis Ultrajectensis et Harlemensis. Quot et
quam gravia scandala, in majoribus praesertim civitatibus, exinde nascuntur,
quod nulla regula de dictis oblationibus statuta est, ille tantum potest
mtelligere, qui hisce rebus praesens interfuit, quin tarnen ejus referret, ac
propterea in statutis indicandum fuit, taxam statutum iri. Aequum autem
est (et sine parochorum damno flat) ut in quibusdam earum occasionum
ecclesiae quoque aerarium aliquod emolumentum capiat.
Tandem et in oblationibus casualibus, ut vocant, quae ex consuetudine,
gratitudine etc. liberaliter fiunt, clerus partem sustentationis semper inveniet.
De his autem nihil a nobis statutum est, nisi hoe quod ad collegium rebus
temporalibus ecclesiae administrandis praepositum cura de his minime pertineret. Atque hts quidem expositis, Rmi Principes, statutis nostris de bonis
ecclesiarum parochialium administrandis sat luminis admotum esse putamus,
ut ea quidquid objecerint regulares, jure et aequitate et prudentia et in
bonum religionis animarumque salutem facta esse intelligantur. Quare caetera,
quae hoe loco exponenda essent praetermittimus. Unum tarnen hac pertinens a regulanbus dictum est, quod quantumvis a recriminationibus adversus oppugnatores nostros abhorreamus, prorsus intactum relinquere non
possumus.
Dicunt procuratores generales confratres suos, animadvertentes, quantopere
.fidehbus prosit ecclesiarum aedificia et stationes multiplicari, nova aedijicasse:
quo videntur signifleare, se nova aedificando multiplicasse ecclesiarum
aedificia et stationes. Nobis tarnen haec multiplicatio penitus incognita est,
nisi quod, cum ante paucos annos Ill">us Dnus Vice.Superior missionis Hollandiae novam stationem Rotterodami creasset eamque Patribus Societatis
Jesu assignasset, ibidem parva sed multo aere constans ecclesia excitata est.
Si regulares in aliis locis novas ecclesias exstruxerunt, id fecerunt, quemadmodum pastores saeculares, veteres ecclesias amplifleando vel diruendo,
quin ulla exin ecclesiarum multiplicatio evenerit. Verum quidem est, currentè
hoe saeculo in multis locis hujus regni, in quibus non erat ecclesia catholica,
novas ecclesias aedifleatas stationesque conditas esse, et plerasque harum valde
esse pauperes; harum autem stationum clerus regularis nullam habet.
Dicunt etiam se nova aedificia multo aere alieno extruxisse, quod verissimum est, ita ut novae ecclesiae a regularibus exstructae generatim multo
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gra\ iori acre alieno premantur quatn aliae, quos aediflca'vit clerus saccularis.
Quod revera difficile est intellectu, si, ut Procuratores generales asserunt,
üli paupertatis Voti causa magis frugali vita contenti, facilius habent quod
superfluit et qiio, cum de superfluo disponere non possint, in Ecclesiae utilitatem
utantnr. Notissimum enim est, regulares generatim eas stationes habere et
semper habuisse, quarum reditus pingnes sunt: unde non admodum difficile
fuisset quotannis non contemptibilem summam seponere et pro nova Ec
clesia aliquando aedificanda provide thesaurizare ; caeterum per se patet,
aes alienum, pro novis Ecclesiis et habitationibus sacerdotum conflatum,
non ab Ordinibus regularibus, sed ab ipsis parochiis solvendnm esse.

III.

Jam de spirituali parochiarum regimine scripturi, Eminentias \ra3 v mas
reverenter rogamus, ne credant, nos ut a regularibus tantisper insinuatum
est, constitntionem Benedicti XIV incip. Firmandis, datam die 6 Novis 1744
minori in honore habere quam illi habent. Quotiescumque enim agitur
de reverentia, honore, subjectione >S. Sedi aplïcae exhibendis nemini volumus
esse secundi; sed in his ab illa, quam praedictae constitutioni debere nos
libenter profitemur, subjectione et referentia tollitnr, si negamus, eam ad
praesentem quaestionem pertinere ? Agit enim illa constitutio, ut Eminentiae
V«e R,uac optime norunt, de ecclesiis parochialibus quae ad regularium monasteria pertinent sive iis unitae sunt. Jam vero nulla earum ecclesiarum,
de quibus in suis ad S. Congr.cm litteris egerunt regulares, et de quibus
nos nunc agimus, ullo qualicumque modo alicui monasterio est unita vel
ad aliquod monasterium pertinet. Itaque Ecclesiae illae jure, quod ex
praedicta constitutione Firmandis cognoscimus, uti debent, sed eodem quo
caeterae. Dicunt quidem procuratores generales ordinum stationes seu
residendi loca regularium missionariorum in Hollandia debere haberi pro
par\is conventibus, cum sola temporum injuria prohibeantur quominus con\entus formales habeant. At vero nos affirmare possumus et debemus,
stationes illas seu loca residendi ne umbras quidem esse conventuum,
illisque omnia quae ad conventum requirnntur, deesse, nisi quod duo vel
tres, raro quinque sacerdotes, (aliquando tantum unus) ibi residentes et
tamquam pastores vel Sacellani animarum curae imcumbentes, praeter
votum castitatis etiam vota paupertatis et obedientiae emiserunt. Cetera
quae conventuum regularium sunt propria, si requirantur, non inveniuntur.
Et haec dicendo non intendimus regulares nostrates accusari : — quantumvis
\ oluissent, non potuissent de domibus, quas inhabitant, conventus facere :
huic eorum voluntati non tantum a catholici, sed etiam ipse scopus propter
(|uem ibi erant, curae quas gerere, vivendi ratio quam sequi, homines apud
quos pastorali ruimere fungi et a quibus sustentationem accipere debebant,
et impossibilitas habendi et sustentaudi in tot locis, in quibus sunt, con-
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venientem conventui numerum religiosorum, obsistebant. Itaque regulares,
tamquam missionarii hic laborantes, nee conventus fecernnt, quod facere
revera nulli mortali in mentem venire poterat, et quod longe alienum est
ab iis, quae circa missionem Hollandiae variis temporibus a S. Congr. de
Prop. Fide emanaverunt Caeterum cum Procuratores Generales Ordinum
affirment, injuria temporis regulares prohibitos esse hic conventus formales
habere, non intelligimus, quo jure velint constitutionem Firmandis, quae
haud dubio de solis Ecclesiis ad conventus formales pertinentibus agat,
applicari ad ecclesias, in quibus apud nos Regulares sacrum ministerium
exercent. Praeterea dictos procuratores ordinum prorsus fugisse videtur,
quod regulares, si conventus habuisseDt verosimillime non habuissent
ecclesias, in quibus parochialia administrassent: quod ideo tantum notamus,
ne videantur regulares nihil acquisivisse. Nam eos a parochiali munere
arcere tam paruin intendimus quam eos ejicere. Ex nostra sententia Ec
clesiae omnes, quas nunc tenent, exceptis solummodo quatuor vel quinque,
iisque parvis, quas bonum religionis omnino supprimere jubet et pro quibus
tres aliae ad eorum administrationem transibunt, Illis tanquam parochiales
vel parochialium succursales ita in Perpetuum assignabuntur, ut praesentati
a suis superioribu8 et ab Episcopis approbati et admissi in illis, tamquam
parochi vel parochorum cooperatores parochiale munus exerceant iisdem
legibus, quibus caeteri parochi, hoe tarnen cauto (quod per se clarum est)
ne episcopi possint aliquid in regulares qua tales, atque ut superiores regu
lares possint, ordinario monito, suos e parochiis avocare, quos expedire
jndicaverint. Haec non abhorrent ab iis, quae longo usu et juxta S. Congr.'*
dispositiones invaluerunt, eademque bono religionis et saluti animarum ita
conveniunt, ut non nisi cum detrimento utriusque alia via iniri posse
judicamus,
Velint Eminentiae Vae Rae amplitudinem hujus epistolae condonare;
cordi nobis fuit ea saltem exponere, quorum expositionem ad elucidanda
illa, quae aut multis acerbisque scripturis regularium obscurata, aut difficilibus sive legum civilium, sive aliarum rerum adjunctis obscura videbantur,
necessarium existimabamus. Putantes exposita sufficere, declaramus nos
nihilominus paratos esse ad plura etiam scribenda, si hoe Eminentiis Visvideretur necesse: quamquam silere non possumus, sine detrimento rei
catholicae, praesertim in Harlemensi diocesi, absolutionem circumscriptionis parochiarum caeterorumque haec spectantium diutius non posse
differri.
Hoe unum quod est gravissimum jam dictis addendum putamus, nullam
aliam viam nobis cognitam esse qua regularibus in dioecesibus nostris
laborantibus certa spes ibi perpetuo laborandi comparari possit. Habentes
parochiales vel succursales Ecclesias juxta statuta a nobis edita, in illis
ecclesiis fixas Sedes habebunt, quae illis legaliter a malevolis eripi non
poterunt, ita ut nisi rerum omnium violenta perturbatio contingat, in illis
sedibus tuti sint. Quacumqua alia via incedatur, sedes illorum, vacillant et
universae rei catholicae nova pericula creantur. Si regulares noverint dis-
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tinguere tempora, et Deus propitius fuerit, e parochialibus sedibus ad alias
sensim pervenient atque hoe nos ipsi in dies a Summo Pastore efflagitamur:
tantum absumus ab illis, quorum regulares ex errore inexplicabili nos
accusarunt.
Eminentias Vestras preeantes, ut nos et nobis concredita benevolentiae
suae commendata habere dignentur, interim Venerationis etc.
'26 Novembris, 1855.
Sign. JOANNIS ARIHIPUS, Ultraj
JOANN. EPUS, Bredanus,
JOANN. AUGUST. EPUS, Ruremund.,
FKANC. JAC. EPUS, Harlemensis.

BIJLAGE XXVJI. (Zie bl. 553).

De Nederlandsche Bisschoppen aan de Congregatie der Propaganda.

Eminentissimi Domini,
Cum Sacra C'ongr. de Prop. Fide ab archiepiscopo et episcopis Neerlandiae expetiverit elucidationem circa gravamina et reclamationes, quas
diversorum ordinum regularium superiores pro suis in Neerlandia familiis,
instituerunt, responsa jam per ill«m. et Rev""". D. Belgrado ad S. Congr!
transnnssa suilt, quoad totam partem, quae concernit familias religiosas
intra limites hujus regni existentes. Superest jam ut circa gravamina, quae
moventur par Abbatias exteras, infrascripti Praesules sensa sua S. Congregationi exponant.
Ne autem Eminentias V»*., diversa, quae diversis temporibus hoe de
negotio scripserunt, ad longum repetendo fatigent, humiliter supplicant
quatenus pro totis hic insertis habeantur anteriores expositiones et litterae
S. Congregationi oblatae, signantes ab 111". Rev°. Episcopo, Vicario Aplico
Buscoducensi die 1 Octobris 1850, ab Episcopo Bredano die 27 Septembris
1854, ab Archiepiscopo Ultrajectensi administratore apostolico Buscoducensi
in nota, simul cum antiquo documento vicarii apostolici Buscoducensis
Govarts. tempore suae commorationis in urbe, mense novembris 1854 tradita
111»'". D. Barnabö S. CongrK secretario, item ab episcopo Bredano 30 Julii
I8.i;> N°. 8, ab archiepiscopo Ultrajectensi, administratore apostolico Huscoducensi die^ 4 Aug'. 1855 N". 292, item ab Episcopo Bredano die 18 Sep
tembris 18 )5 N°. 9, easque Eminentiarum Vestrarum benignae considerationi
suppliciter commendant: attamen plene se satisfecisse S. Congregationis
intento non crederent dicti antistites nisi breviter quaedam hic recapitularent,
quae scripta antea sunt, nova hinc inde pro majuri claritate factorum inserentes et quidem 1<'. circa haec facta: magna occurit dissonantia inter
praefatas epistolas episcoporum et documenta abbatiarum, dum enim episcopi
asserunt sese nihil immutasse circa collationem parochiarum, per religiosos
in flagranti delicto constituuntur, attamen agitur de facto publico et facile
demonstrabili.
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Sub diversis sibi invicem succedentibus administrationibus apostolicis
harum dioecesium jam plus quam 50 anni sunt, quibus jure proprio
istis parochis, ad quas praetendunt religiosi, libera semper nominafione et
collatione parochi sunt instituti quin imo sub initio hujus saeculi Tongerloenses omnes angoscebant, et grato ac lubenti animo acceptabant hanc liberam collationem a vicario aplico Kuseoducensi a Van Alphen piae memoriae.
Sic in Tilburg anno 1806 Anselmus Beke, dum existeret abbatiae de
Tongerloo prior, acceptavit liberam collationem hujus parochiae cui anno
1807, 23 decembris, simili libera collatione suffectus est Everardus Dechamps,
superior ejusdem olim abbatiae, cui in eodcm Pastoratu successit anno 1832,
12 Mai Rev. Dom. J. Zwijsen: at huic similiter successit per liberam col
lationem praesens parochus Rev. Dom. J. van Schijndel: et ita locum habuit
in omnibus aliis parochiis, quas, ne nimium excurramus, hactenus, contuemur: etenim hoe factum elucidatum erit, si praefati religiosi, eorum, quos
intra hoe spatium 50 annorum plurimos citant, paroehorum pro juris sui
continuatione seu viridi observantia, quas acceperunt authenticas litteras
collationis producere dignentur. - Novimus quidem praeclara abbatiarum
olim in Brabantiae membra, injuria temporum ubique dispersa fuisse, nee
non eisdem calamitatibus oppressum fuisse clerum saecularem: ast ordinarii
horum tractuum, prredecessores nostri religiosos ejectos semper cum amore
colligerunt et ne afflictis afflictio adderetur etiam in parochiis ad S.S. ministeria adhibuerunt. Cum tamen et Ecclesiae et bona et dotatio direpta
fuissent, eos libera collatione instituebant et cum sensim morte defleerent,
quae vacabant Beneficia et pastoratus aliis presbyteris saecularibus contulerunt. Eo etiam tempore antistites nostrates manum admoverunt erigendis
juxta normam Tridentinam seminariis dioecesanis, quibus et clericos rite
efformarent et pariter clericorum penuriae occurrerent; quod sub temporum
augustiis, incredibilibus fidelium impensis vix aegre peractum est.
Non igitur usurparunt jus regularium praefati ordinarii: sponte enim
cessaverat, et ipsae abbatiae quasi extinctae disparuerunt, sed jure suo usi
sunt: et in ejus pacifica possessione omnia, quae in istis parochiis pro fide
lium utilitate aut necessitate aedificiorum ordinanda aut disponenda videbantur, disposuerunt et horum multa adhuc aere dioecesis gravata manent.
Quo autem haec rerum et eventuum series magis innotescat S. Congr'.,
hic aliud factum, in dioecesi Bredana notetur. Ordinarius Bredauus die
10 martii 1834 K. D. Joannem Le Bou, pastorem et canonicum veteris
abbatiae Tongerloensis, transtulit ex ecclesia de Chaam in parochiam de
Roozendaal comiter rogatus et libere substiturus die 18 Martii 1834 in
parochia ista de Chaam pastorem de clero sacculari. Ubi autem hic pastor
de Rozendaal ultimus in Vicariatu Bredano canonicus veteris Abbatiae de
Tongerloo die 20 Febr" 1844 obiit, Vicarius apostolicus Bredanus jure suo
curam parochiae de Roozendaal ad tempus coinmittere voluit Kev° Diü° Kuylen
novi monasterii de Tongerloo regulari, quia ex dioecesi Bredano oriundus,
etiam in Seminario Bredano Theologiae cursum compleverat. Pari modo
omnes et singulae provisiones recenseri possent, sed abstinemus propter
multitudinem: sufficiat hic exhibuisse factum publieum et notorium se
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parochias, de quibus quaeritur, ultra 50 annos fuisse liberas ab omni servitute patronatus et praesentationis, et hoe quidem, ut existimamus optimo
qmque jure, de quo 2° Episcopi omni eum reverentia sustinuerunt et nunc
sustinent salvo tarnen semper et in omnibus, S. Sedis judicio et finali
decisione, eui judicium suum subjectum jam in antecessum profitentur,
quod jus patronatus vi cujus olim veteres abbatiae S. Bernardi ad Schaldim,
Tongerloensis, Averbodiensis et Postellensis ad quosdam pastoratus et
beneficia curata in Neerlandia praesentabant, extinctum sit adeoque ipsis
in casu episcopis ibidem hodiedum competit jus liberae collationis.
Quod hic probatur:
Jura patronatus sicuti oriri legitime juxta S. Canones, atque tamquam
jura vere possideri possunt, sic etiam juxta eosdem S. Canones aboleri
atque jura ista et privilegia penitus extingui possunt. Jam vero inter causas
hujusmodi abolitionis et extinctionis nulla clarior est quam totalis subtractio
et interitus eorum quae patronatum constituebant: ast hoe est, quod in
causa nostra contigit. Ecclesiae ipsae, cum omnibus fundis et bonis, perierunt
et dotatio penitus cessavit, imo cum nullus superesset patronus, qui quodquam dare vellet aut posset, novi fundatores venerunt aedificantes et dotantes
novas ecclesias et domus pastorales, si ergo haec nova omnia in novam
servitutem transire debeant, certe non ad abbatias exteras hujus regiminis
quae nihil in his omnibus contulerunt, transire possent. Itaque extinctum
esse hodie antiquam patronatum, jure et merito, contendimus et explicatur.
Inst. 1". Novae istae ecclesiae erectae simt sumptibus fidelium aut
dioecesis et gubernii Domus pastorales in aliquibus harum parochiarum
precario ad usum solum conceduntur a gubernio quod in aliis locis pro
iisdem extruendis domibus contulit notabiles summas, et tandem gubernium
hodie ecclesiis subvenit summis notabilibus annue ex publico aerario per
competentes aut annuas, ut vocamus, pensiones. Exempli causa citari possunt
parochiae de Tilburg, quibus ex hoe ultimo capite annue obvenit summa
trium circiter millium fiorenorum Hollandiae et ita proportionatim in aliis
parochiis omnibus. — Pensiones autem istae, quatenus non antecedunt
legem fundamentalem, anni 1865 mutabiles sunt et revocabiles. Jam vero
requirunt abbatiae Belgicae, hic extraneae, ut in regno protestantico Neerlandiae sibi tradantur ecclesiae, aedificia etc. pro magna parte a gubernio
ex publico aerario extructae, et ex integro, quod habent dotatae, sed hoe
non solum contra jus canonicum et contra nativam libertatem est ecclesiarum :
sed etiam ob imprudentiam politicum est periculum contra rem religionis
in his tractibus. — Insuper conclusio episcoporum Neerlandiae continua
praxi utriusque fori roboratur, ita ut hinc videatur in rem judicatam transisse.
Et ad hanc thesin egregie facit exemplum superiorissae Thornensis superiorissae monasterii nobilium canonicarum. Jus patronatus olim habuit et
exercuit in Districtus, jam Dioecesis Bredanae, parochiis Baarle-Nassau,
Gilse, Ravel, Ginneke, Haagje et Sprundel, ubi decimas habebat et ex iis'
ad competentiam pastorum contribuebat. — Postquam vero decimae illae,
in magna revolutione gallicana, adeoque etiam injuria temporum ablatae et
alieuutae sunt, jus etiam patronatus cessavit ita quidem ut nulla postea
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de jure illo mentio ab illa facta sit; et ordinarius proprio jure pastores
libere nominaverit ac instituerit. Gubernium quidem civile decimarum praefatarum occupator, defuncto in Baarle-Nassau pastore, qui ante confiscationem,
ad praesentationem superiorissae de Thorn erat institutus, voluit, jus patronatus praetendendo, ad dictum vacantem pastoratum praesentare. Similia
tentamina in Dioecesi Buscoducensi saepius iterata a Gubernio: cui cum
ostensum fuerit templa antiqua diruta aut erepta et nee jura sacra aut
civilia hic privilegia patronatus tolerare: gubernium tune saltem praetentionibus cessit, et liberam reliquit ordinariis collationem. Keliquit et cessit
ob eamden dotationis cessationem, praesentationem ad parochiam de Budel
in Dioecesi Buscoducensi capitulum Aquisgranense: ut videre est in documento Vicarii Buscoducensis Govaerts (de quo supra) tradito Secretario
S. Congris. Subsignati Archiepiscopus et Ep' modeste opinantur thesin
suam ex paritate causae relative ad jus patronatus canonicarum de Thorn
et regularium, quibuscum quaestio est, multum ponderis mutuari, neque
horum causam meliorem esse quam capituli Aquisgranensis in Germania.
Nee deest ad rem eamdem extincti patronatus etiam laicalis exemplum.
Domus sc. marchionum Bergae ad Zomam, laicale jus patronatus habebat
in parochiis (vicariatus Bredani) Rucphen et Standaard — Buiten — pariterque
in Dioecesi Buscoducensi Toperchae aut nobiles familiae in diversis parochialibus Ecclesiis, hodie destructis, laicalem patronatuni habebant, sed
templorum pereunte donatione jus quidem desiit, et ordinarii jure liberae
collationis, nemine reclamante potiti suilt.
Quod autem in similibus casibus jus patronatus laicorum nobilium
extinguatur confirmavit S. Sedis die 1 Aprilis 1684, quod jam in litteris
anterioribus exposuimns. Si vero alienatis bonis ac detracta dote, perierit
jus nobilium, qni patronatuni possidebant titulo oneroso, a fortiori cessasse
videtur jus regularium qui illud possidebant titulo gratuito, imo, ut patet
ex allato per Tongerloënses catalogo, passim ex gratuita donatione laicorum
et proinde illorum, quorum jus a S. Congre interiisse judicatum est die 1
April 1684.
His omnibus pro Dioecesi Ruremondensi accedit argumentum ex concordato anni 1801, ibidem, ut in Belgio, executioni dato.
Superest infrascriptis ordinariis ut respondeant, et hoe paucis verbis
poterunt, ad exhibitas sibi a regularibus Bullas Pontificias. Ex allatis inde
duo puncta constare vident, quae non vocantur in eontroversiam, sed quae
sponte concedunt: 1°. religiosos abbatiarum posse parochias laicorum administrare, 2°. eos olim habuisse jus patronatus in iis parochiis, de quibus
sermo est non solum in Bulla Bonifacii IX, sed etiam quae hic ab iis non
citantur in latissimo Decreto Gregorii IX ad exemplum suorum praedecessorum Innocentii III et Urbani III. Et sane in iis omnibus agitur de conservatione juriurn et privilegiorum abbatiorum, quae antiquitus habuerant ut in
earum ibidem enumeratione dicitur: quod nemo in dubium vocaverit. Sed
hinc jam contendere quod titulus primitivus et constitutivus istius juris
puta patronatus, in casu individuo, perire non possit, ita ut etiamsi aedificatio, fundus et dotatio Ecclesiae interirent, tune quoque abbatiis nolentibus
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reaedificatiom aut dotationi succurere, maneret tarnen patronatus, immo sic
quidem, ut si quis alius fnndnm et aedificia et dotes offerret, hujus quoque
beneficium et nova fundatio transire deberet ad pristinam servituten! veterum
abbatiarum sane foret contra principia communia juris Ecclesiastici, contendere. Itaque Bullae Pontificiae, quae regularibus intacta asserunt sua
privilegia et jus patronatus: nonne et intacta manere voluisse juris canonici
principia quibus jus patronatus extingui et perire potest quod in casu contigit
supponendum est? Si cui praefata haud sufficiant - quamquam sufflciant
in medium producere liceat SS™ Dni nostri aplicas litteras de die 4 Martii
18; >3 quibus hierarchia episcopalis in Hollandia restituitur, et pariter abrogantur quae contra episcopos hic invocantur privilegia. Per haec ergo, si
jura legitime acquisita non impugnamus, id saltem efficaciter evincimus,
antiquas Bullas Pontificias contra novam ordinationem ecclesiarum in casu
haud adduci posse. Et hanc etiam SS™ Dni nostri Pii IX in laudatis litteris
apostolicis fuisse mentem et sensum et ulteriori declaratione S. Congr* de
prop. fide communicata per internuntium die 11 Mai ejusdem anni 1853
cognovimus, in quibus dicitur: »Quum ad SSum Diium nostrum e clero
regulari preces saepius fuissent perlatae, ut Sanctitas Sua privilegia eorum
alias a S.Sede concessa quum alia, turn praecipue quae jus respiciunt praesentandi regulares ad stationes sive parochias, prout in singulis regularium
ordinibus vacarent, hierarchiam episcopalem instaurans, confirmare dignaretur
N.S™1* audita etiam S. Congre de prop fide, id quod petebatur non concedendum esse censuit: et hac profecto de causa in litteris illis apostolicis de
4 Martii 1853, quibus Provincia Ecclesiastica in hoe regno instituta est, de
ejusmodi petitionibus ne verbum quidem factum fuit. Atque ut magis
mens ejus circa hoe punctum innotescat, diserte etiam pronuntiare Sanctitas Sua
voluit Archiepiscopum et Episcopos in iis, quae pastoralis officii sunt omnibus
fruituros esse juribus et facultatibus, quibus alii aliarum gentium Catholici
Archiepiscopi et antistites ex Communi Sacrorum Canonum et apostolicorum
constitutionum vi utuntur, eosdem uti his posse. Atque iterum Sanctissimum
edixisse constat archiepiscopo et Episcopis integrum esse ea decernere,
quae ad communis juris executionem pertinent, quaeque ex generali ipsa
Ecclesiae disciplina, episcoporum auctoritati sunt demandata."
Quae sequuntur post haec in praefatis litteris S. Sedis praescripta
circa regulares Archiepiscopus et Ep' paratissimo animo amplectuntur, signantes illud : „quoad regulares in Provincia Neerlandia nihil esse innovandum,
donec a S. Sede alia ratione statutum fuerit".
Opinantur itaque infrascripti, id quod positum est, se probasse, sc. quod
jus patronatus, vi cujus praedictae abbatiae olim ad quosdam pastoratus
et beneficia curata in Neerlandia praesentabant, extinctum sit, adeoque
ïpsis in casu Episcopis hodiedum competat jus liberae collationis Et haec
controversiae ex juris principiis evacuare in proposito fuit, iisque argumentis
ac titulis fulti causae decisionem omni cum tranquillitate a S. Sede ordinarii
praestolabuntur. futurum confidentes, ut sibi adjudicetur quod in lite est.
Quod enim de possibili Jansenismo in Episcopis Hollandiae dicitur in
expostulatoria epistola Superioris Tongerloo de 31 Augusti 1855, non
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immorabimur, quamvis ex ipso exordio Jansenismi quin et Protestantismi
argumenta non pauca pro retorquenda hac insinuatione allegari possent.
Sed gravior adhuc pro causa quam tuentur episcopi militat et urget
ratio, unde et conscientiae suae et S. Sedi se debere existimaut ulterius
sequens punctum proponere et de novo asseverare. Si abstract» ab omni
contestatione, quin et liquide supposito jure, quod regulares praetendunt,
circumstantiae Dioecesium et regni Neerlandiae actualis status et dispositio
tales sunt, ut non sinant sine damno animaruui nee sine gravi religionis
praejudicio et discrimine jus illud ad effectum et applicationem deduci.
Pro quo ad notas expositiones supra citatas humiliter referunt ordinarii
unum hoe superaddentes, non alleviatas interim sed aggravatas esse in
pluribus pressiones atque luctamina et pericula, ideoque eo magis praecavendum esse ne gubernium protestanticum seu ministerium ad odiosa
contra rem catholicam cogatur ab ipsis haeterodoxis conspirantibus, quod
tarnen anxii praevident Episcopi, quodque certius evenire natum est, ubi
coryphaei ïlli, quorum fatalem influxum in dies crescentem catholici persentiunt omnes, resciverint superiores regulares in Belgio pro subjectis sibi
rehgiosis in nostro regno de Beneficiis ecclesiasticis diversarum paraeciarum
et consequenter de publici aerarii competentiis disponere. Insuper si regulanbus de Tongerloo et Bornhem etc. concederetur quod exposcunt, quid
tandem obstaret, quin et alii laici Toparchae, Domus principes aliique laici
nobiles jura patronatus, quibus olim in his tractibus gaudebant, de cineribus
exitare, ïmo instanter reclamare litesque nocivas gravatissimis Episcopis
movere aggrederentur.
Evidens in casu imminet periculum ne ipsa Hierarchia, que tanto curn
labore at angore invecta est: qnaeque indies spiritualibus florescit iucrementis, paulatum privetur efficacia et sperato fructu frustretur. Ita certo com
munis Episcoporum in Neerlandia opinio habet. Imo plurimi quoque ex
laicis viri eminenter catholici et tum genere turn prosapia, tam prudentia
et scientia spectabiles, nihil adeo verentur quam ut miserrimis hisce temporibus ex recuperatione in hoe tractu pastoratuum et beneficiorum per
regulares extraneos, religionis hostibus ansa detur et praetextus graviter
movendae rei ecclesiasticae, quin et perturbandi forte, quod Deus avertat,
ipsius patriae pacem.
Haec infrascripti ne suo muneri desint, ac pariter ut S. Congris invitationi et intento satisfaciant, humilimi dum exponunt, seipsos et hanc
Ecclesiae Neerlandiae causam S. Congr19 benevolae protectioni, cui innumera
accepta referunt beneficia, iteriim iterumque commendare praesumunt, unaque
suppliciter deprecantur, ut S. Sedes pro sua in Neerlandia catholicos sollicitudine et propensione paterna, questionem benigne decidendo hisce gravaminibus dignetur facere finem.
Licet enim dicti Praesules pro sua in dioecesibus, inter acatholicos
dirigendis, experientia opinentur se didicisse res patriae, rerumque circumstantias dextre inspicere et ex aequo ponderare, licet ex eo etiam capite
sibi praesumpsennt, omni quae decet, reverentia proponere, quid in casu
rectum, quid consultuin, quid utile, quid periculosum, quid noxium bono
7
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sculantes, omni venerationis «ubmissioms sensu subscnbantur.

1

"

(Sign.) F J. ARCHIEPIS, Ultraj. adrn. dioc. Busc,
F JOANNES EpU3, Bredanus.
f FRANCISCUS J. Ep\ Harlemensis.
Datum in aedibns Gerrae hac
29 Decembris 1850.

BIJLAGE XXVIII. (bl. 555).

Kardinaal BARNABÖ aan Mgr. ZWIJSEN.

Illastr. et Rmi Domine,
Ut primnm de gravissimo plane circumscriptionis Paraeciarum in istis
diocesibus, ae Kegularium ordinum privilegiorum negotio agere licuit, propositas ea de re quaestiones Generali Eminentissimorum Patrum consilio
subjiciendas definiendasque curaviraus. Ka mme, quae matura deliberatione
S. Congregationi sancienda visa sunt, et supremo SS1"' Domini oraeulo
probata servanda erunt, nostrum est, ut Amplitudini Tuae Conlegisque
Episcopis patefaciamus, amplissimo Ap. Sedis internuncio, si quae sunt alia
prenuneianda seu exploranda, remittentes. In primis porro Eminentissimi
Patres aegre quidem adnotandum occurit, Neerlandiae Presules haud plene,
nee rite datis iteratisque S. Sedis instructionibus haesisse; ita ut, nonnisi
peracta jam paroeciarum et expleta descriptione, judicium ejusdem S. Sedis,
quod praemittendum erat, proposita tantum rei perficiendae sententia,
exquisierint, alia vero inscia penitus et inconsulta S. Sede, prout statuta
de coneiliis pro administratione bonorum Ecclesiae interjecto civilis potestatis
placito, ediderint ac demum haud plurimum proeul dubio sese benevolos
erga Regulares familias, adeo ceteroquin de catholica religione meritas, ac
tantopere eis propterea commendatas, exhibuerint. Attamen in iis quoque
nonnihil ac multum si placet, indulgendum tribuendumque Eminentissimi
Patres aeque fassi sunt, adversis temporum locorum ac personarnm adjuuctis,
urgentibusque vel maxime saecularis regiminis praecavendis difficultatibus
atque impedimentis. Eactum hinc est, ut, ad paroeciarum circumscriptionem
quod attinet, quemadmodum ab episcopis innuitur, quamvis (ea quae) a
Regularium Ordinum praesidibus generatim ac pleraque in specie ad tuenda
sua jura objecta fuêre, haud eontemnenda forent, nihilominus Eminentissimi
Patres pro nunc a juris quaestione praefinienda abstinendum, remque ex
integro dift'erendam existimaverint, attentisque supramemoratis peculiaribus
eircumstantiis, iisque perdurantibus circumscriptionem paroeciarum juxta
votum Episcoporum et exhibita ab iis exemplaria in omnibus comprabaverint,
ratamque habendam rescripserint. Quae vero ab Episcopis, quoad bonorum
temporalium Paroeciarum administrationem inducenda seu statuta conciliorum
forma ac regula innotuit, pro nunc item S. Congregationi, perpensis omnibus
magni sane momenti ab iisdem allatis rationibus, probanda extitit, ita tarnen
ut laiulatis Episcopis patefieret, facultates opportunas pro sanatione et habi-
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litatione eorum quae in contrarium a SS. Canonibus praecipiuntur in themate
a Sanctissimo Domino sibi comparandas esse. In eo quoque, quod mature
expendendum libratisqne hinc inde deductis deflniendnm erat, utrnm scilicet
quoad regularium, uti nunc in regno Neerlandiae commorantur, paroecias
domosque Benedicti XIV constitutioni Firmandis ab Episcopis inhaereridum
esset, S. Congregationis mens eorumdem Episcoporuni sententiae consona
fuit in praesenti nimirum rernm statu eoqne perdurante constitutionem, de
qua sermo, regularibus in isto regno applicari haud posse; interim propterea
servanda potius ea, qaae in altera magni ejusdem Pontificis constitutione
Apostolicum Ministerium, cujus hic additur Exemplar quoad Angliae Clernm
regularem, traduntur, quibus ut Neerlandiae Antistites interea, et donec
aliter statuetur sese conforment, Eminentissimi Patres innuendum jusserunt.
Per haec autem Amplitudini Tuae perspicuum praeprimis erit, S. Congregationem dum pleniora Episcopis Neerlandiae de studiosa quam jugiter
erga eos gerit, voluntate argumenta praebet, dubitare haud posse, quin et
praeladauti antistites erga regulares ita peramanter aeturi sint, quemadmodum
se comparatos pronosque solemniter in literis suis iterum iterumque profitentur ac testantur. Quin imo quo magis Episcopatus votis, praeter regu
larium certe exspectationem obsecundattim sentiant antistites, eo magis illis
benevolos extituros, Eminentissimis Patribus ju re merito persuasum est.
Nihilominus abs re non esse censuerunt, id rursus ac summopere Neerlan
diae Episcopis in Domino commendandum, ut omnem opem operamque in
excolendo fovendoque clero Regulari impendere satagant, memores jugiter
eorum, quae Keligiosae istae familiae pro catholica Ecclesia, de qua optime
meritos esse nemo est qui ignoret, praestitêre: per illarum quippe praecipue
alumnos, qui nedum sudore verum etiam sanguine suo regiones illas irrogarunt, factum' jure pernotum est, ut orthodoxae fidei semen penitus non
deficeret, ac longe lateque dein Evangelica iterum lux coruscaret; quapropter
de regularibus pastoralem sedulamque sollicitudinem gerere ne unquam
praetermittant, Episcopos denuo enixe liortamur ac precamur, ut pares flant,
qui et ea implere, quae nunc credita manent et ea quoque in posterum rite
praestare valeant, quae pro nunc adversa rerum adjuncta suscipiant haud
patiuntur.
Haec amplitudini Tuae significanda erunt, queis devincti animi nostri
testimonia addimus, D. O. M. rogantes ut Amplitudinem tuam diutissime
servet et sospitet.
Romae ex aede S. C. de Piida fide die 29 Augusti 1856.
A. Tuae ad officia paratissimus.
A. C. BARNABÖ,
Praef. S.
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