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INLEIDING.
De geschiedenis der katholieke Nederlanders is wel
vreemd, wel tragisch ingeweven in het geheel van de vaderlandsche lotgevallen. Moest de vestiging van de nationale
vrijheid door een droeven samenloop van omstandigheden
hen verlagen tot gewantrouwde en amper gedulde burgers
van den tweeden rang, de dageraad hunner emancipatie
moest oplichten uit de grauwe onheilszwangere wolken,
die den ondergang der nationale zelfstandighid in zich
droegen. De wedergeboorte van het katholieke volksdeel tot
het volwaardige staatsburgerschap valt nu eenmaal in het
ebbegetij onzer geschiedenis, in den Bataafschen tijd, hare
minst glorieuze en gelukkig ook minst stabiele periode.
De beteekenis der omwenteling van 1795 is door de
Nederlandsche historici zeer dikwijls onderschat ' ) en het
werk van onze eerste Nationale Vergadering heeft zeer
weinig waardeering gevonden. Men vindt het „aandoenlijk
en ook soms wat komisch.... te zien, hoe de republiek,
nauw verbonden of liever geketend aan Frankrijk, toch
haar volle politieke kracht heeft besteed aan haar staatkundige constitutie. Alsof er niets beters te doen viel,
heeft de Bataafsche burgerij volle drie jaren van haar geestelijke krachten besteed aan de vorming van een grondwet,
die geen langer leven is beschoren geweest dan noodig
was om haar tot stand te brengen" 2 ) . Maar zij, die aldus
denken, blijven te veel staan bij de uiterlijke verschijningsvormen en vergeten, dat uit de gerekte en zeer zeker
afmattende deliberatiën onzer eerste volksvertegenwoordigers een diepingrijpende reorganisatie en een blijvende
omvorming van de Nederlandsche volksgemeenschap is
voortgekomen. Tegenover het bondgenootschappelijk stelsel
1) Overzicht der meeningeu Ьц Α. Codinga, De beteekenU van de
Omwenteling van 1795. Amsterdam, 1927. 6—12.
2) H. Brugmant, GeichiedenU van Nederland. VI. Amiterdam, 1937.
313—314.
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van de oude republiek groeit in de Bataafsche jaren de
nationale eenheidsstaat, waarvan nu ook Brabant en Drente
een integreerend deel uitmaken. De volksinvloed op de
regeering wordt, althans in beginsel blijvend, vastgelegd.
De heerschende kerk wordt afgeschaft en katholieken, joden
en andere dissenters komen naar voren als volwaardige
staatsburgers.
Maar zooals de muziek, waarmede onze eerste Nationale
Vergadering geopend werd, ook voor den meest overtuigden
democraat onder ons allen feestelijken klank zal hebben
verloren, zoo zullen ook de katholieken van onzen tijd in
het triomphante klokkengelui van 1795 een valschen toon
moeten hooren. Al is het vanzelfsprekend, dat de Nederlandsche katholieken zich toen niet geschaard hebben aan
den kant van de aanhangers en verdedigers der „predominante religie", men gevoelt toch aanstonds eenige
verwondering, als men hen verbonden ziet met de geestverwanten van hen, die in Frankrijk de kerk bloedig
vervolgden. En die verwondering stijgt, als men ziet, hoe
de grondsteen van hunne politieke emancipatie gerust heeft
op het in zijn geheel voor katholieken onaanvaardbare
fundament van een rationalistisch-naturalistische ideologie :
scheiding van kerk en staat, principieel verdedigd als uitvloeisel van de Rechten van den Mensch, van den aard
van het maatschappelijk verdrag en van een zuiver utilitaristische opvatting van den godsdienst.
Heeft ook de tijdgenoot dezen valschen klank gehoord ?
Hebben de instanties, die voor de leiding van het katholieke
leven in Nederland verantwoordelijk waren, deze constructiefout in het emancipatiegebouw bemerkt f Hoe
hebben zij gestaan tegenover dit wezenlijke „monsterverbond" ? Wel niemand, die belang stelt in de emancipatie'
geschiedenis van Nederlands katholieken, zal de beteekenis
van deze probleemstelling ontkennen.
Ook vóór het jaar 1795 hadden de katholieken van
Nederland echter reeds getracht eenige verbetering in
hunne positie te verkrijgen en de woelingen van den
patriottentijd hadden hen daartoe een goede gelegenheid
verschaft. Al kan men in de patriottenbeweging wellicht
een voorspel zien van de omwenteling van 1795, bij veel
overeenkomst op concrete punten blijven er toch ook diepgaande verschillen, vooral in de fundeering der gestelde
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eischen. Terwijl de mannen van 1795 zich uitsluitend
baseerden op rechten, welke zij uit de natuur van den
mensch meenden te kunnen afleiden en welke derhalve
aan alle menschen als onvervreemdbaar bezit toekwamen,
beriepen de patriotten van 1787 zich veel meer op hunne
historisch verworven rechten van vrije burgers der
Republiek. Terwijl de mannen van 1795 radicaal wilden
afrekenen met het verleden, speelde in 1787 het historisch
argument zeer zeker een groóte rol. De beginselen der 18eeeuwsche Staatsphilosophen blijven in de politieke litteratuur
van den patriottentijd nog op den achtergrond. De forsche
roep om „Grondwettig Herstel" der oude staatsinstellingen
overstemt nog de zwakke echo's van de Amerikaansche
„Declaration of Rights", waarin de nieuwe beginselen hun
eerste officieele formuleering kregen.
Die diepgaande verschillen tusschen de patriottenbeweging en de Bataafsche revolutie vallen ook te constateeren bij de kwesties van kerkelijk-staatkundigen aard.
Krachtens deze verschillen zal men in de houding der
katholieken en zeker in die van de katholieke geestelijkheid ten opzichte van beide bewegingen principieel
onderscheid mogen verwachten. Aan de beschrijving
van de verhouding der katholieke bevolking tot de
revolutie van 1795 dient derhalve een behandeling vooraf
te gaan van het katholieken-vraagstuk in den patriottentijd en van de rol, welke de katholieken in die beweging
gespeeld hebben.
Afgezien van eenige latere studiën, tusschen welke het
voortreffelijke opstel, dat Dr. W. Nuyens in „Onze Wachter" publiceerde, nog steeds den pas markeert 3 ) , hebben
wij ons ter bestudeering van de denkbeelden over de positie
der katholieken in deze jaren vooral gewend tot de
geschriften uit den tijd zelf. De talrijke periodieken en
pamfletten uit het laatste kwart der 18e eeuw bevatten verscheidene verhandelingen over het dissenters-, speciaal het
katholieken-probleem, waaruit wij de heerschende ideeën
leeren kennen. Dat onder deze publicaties de belangstelling
3) W. Nuyens, De emancipatie der katholieken in Nederland op het
einde der 18e eeuw. Onze Wachter, 1880. 9 5 — 1 4 2 en 2 6 1 — 2 9 0 . — Nog
eenige opmerkingen omtrent Noord-Brabanta vrijmaking. Onze Wachter,
1881. 8 3 — 9 9 .
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in het bijzonder is uitgegaan naar hetgeen van katholieken
kant is gekomen, behoeft, gezien den aard van het onderwerp, wel geen betoog. Speciale attentie zij hierbij gevraagd
voor de uitgevers van die katholieke werkjes, welker namen
in de voetnoten vermeld worden.
De archivalia welke voor deze studie gebruikt zijn, vindt
men opgesomd in de hierachter gevoegde lijst. Hierbij moge
worden opgemerkt, dat, gegeven de onmogelijkheid om edle
gewestelijke archieven te raadplegen, de aandacht geenszins toevallig vooral naar Brabantsch en Hollandsch materiaal is uitgegaan. Niet alleen toch herbergden deze gewesten
de talrijkste en actiefste groepeeringen van katholieken,
zooals zonneklaar bleek in onze eerste Nationale Vergadering, waar op een totaal van drie en dertig katholieke
representanten niet minder dan veertien Hollanders en
dertien Brabanders zitting hadden. Belangrijker was het feit,
dat zich bij het onderzoek afteekende, hoe juist tusschen
de HoUandsche en de Brabantsche groep zich een spanning
ontwikkelde, die niet het minst tot uiting kwam in de
kringen van den clerus. Waar de beginselen van de Fransche revolutie van den eenen kant opheffing beloofden van
een lang gedragen en zeer zwaar gevoeld onrecht, doch
van den anderen kant op wezenlijke punten in strijd schenen
met de katholieke levensopvatting, deed zich juist tusschen
deze groepeeringen een verschil van inzicht voor, dat hier
en daar hun houding ook tegenover de practische vraagstukken van het oogenblik beïnvloedde.
Aangezien er reden is, om de overtuiging te koesteren, dat
een bestudeering van het plaatselijk archief-materiaal uit de
overige provincies hoogstens eenige nieuwe details naar
voren zou kunnen brengen, doch zeker niets wezenlijks
aan het hier geschetste beeld zou veranderen, meen ik verantwoord te zijn, deze studie aan te dienen als een overzicht van het eerste begin der emancipatie van Nederland«
katholieken.
De illustraties, welke in dit werk zijn opgenomen, zijn
ontleend aan Cornelius Rogge's, Geschiedenis der Staatsregeling. Gaarne zou ik zijn woorden onderschrijven, „dat
het der Natie niet onaangenaam zal zijn, aan het hoofd
dezes werks de S c h a d u w b e e l d e n te zien prijken van
de meeste leden (hier : van de katholieke leden) der
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Nationale Vergadering.... om op deze wijze de verdieneten haarer leden. . . . te vereeuwigen".
De afbeelding van het seminarie te Herlaer, naar een
aquarel van den destijds zeer gewaardeerden Tilburgenaar
J. A. Knip, werd opgenomen, wijl zij een der waardevolste resultaten laat zien, welke de in dit werk besproken
activiteit voor de Nederlandsche katholieken heeft opgeleverd.
TILBURG, 9 Maart 1947.

XI

OVERZICHT VAN DEN INHOUD.
Inleiding
Overzicht van den inhoud
Lijst van Afkortingen
Archivalia
Voornaamste geraadpleegde werken

.

VII
, XII
XIV
XV
XX

EERSTE HOOFDSTUK.
Het Katholiekeiwraagetuk in den Patriottentijd.
1. Voortgang der tolerantie-gedachte in de 18e eeuw

1

Fundeering in het natuurrecht — Buitenlandeche invloeden —
Autochthone belangetelling — De overheid.

2. De idee der burgerlijke pariteit voor katholieken
en andere dissenters

8

Situatie der katholieken — Pleidooien voor burgerlijke pariteit
der diaaenters — Het denkbeeld der burgerlijke pariteit en
de patriotten — Katholieken en burgerlijke pariteit.

3. De desiderata der katholieken

29

Houding der democraten — Diverae reaultaten — De bienvenuen, admiaaie- en recognitiegelden in Holland — De
„bezwaren" der Generaliteit — Seminarieplannen ?

4. De houding der Oranje-partij ten opzichte van
de katholieken

49

Oranje, beachermer der Gereformeerde Religie — Antipapiame.

TWEEDE HOOFDSTUK.
De Katholieken en de Patriottenbeweging.
1. Het aandeel der katholieken in de beweging .

.

55

In de Zeven Provinciën — Staata-Brabant.

2. De houding der geestelijkheid
patriottenbeweging

tegenover de
66

Burgerbewapening — D e lagere geestelijkheid — D e kerkelijke
overheid.

3. De Oranje-reactie van September 1787 en de
katholieken
,
Gewelddaden tegen de katholieken — Dreigend verliea van
verworven rechten — Amneatie — Herderlijke brieven — De
eed op de oude conatitutie — Conceaaiea.
XII

77

DERDE HOOFDSTUK.
De Katholieken en de Revolutie-ideeën.
1. Veranderingen in de godsdienstig-politieke opvattingen der patriotten

97

In de hoogeichool der Revolutie — Nieuwe ideeën op eigen
bodem — De anti-democraten blijven by het oude.

2. Onveilig signaal voor katholieken

107

Het addertje onder het gra· — Waarschuwingen — D e
Fransche émigré« — Reacties der Nederlandsche katholieken·

3. De houding der kerkelijke overheid

.

113

Antonius van Alphen — Caesar Brancadoro — De „openbare
gebeden" — Herderlijk schrijven van Februari I 793 — Herderlijk achryven van September 1794 — Verhouding tusschen
Brancadoro en den Hollandschen clerus — Het conflict over
de afkondiging van den tweeden brief — H. Berendtzen en
de andere aartspriesters — Reacties der geloovigen.

VIERDE HOOFDSTUK.
De Vruchten der Revolutie.
1. De vrijwording van Staats-Brabant

143

Houding der binnenrukkende Franechen ten opzichte van den
godsdienst — Stroomingen in Staats-Brabant — Het „Plan
van Tusschenbestuur" — Moeilijkheden met de protestanten.

2. Het begin van de politieke emancipatie der katholieken

155

Optreden in de plaatselijke besturen — Moeilijkheden met de
protestanten — Optreden in gewestelijke besturen — Activiteit in de volkssociëteiten — De representanten ter Nationale
Vergadering.

3. Het opheffen van de sociale discriminatie .

.

176

Herziening van de huwelijkswetgeving — Testeervrijheid voor
de geestelijkheid in Holland — Opheffing van de bijzondere
financieele latten — Aandeel in de armenfondsen — Onderwijs.

4. De scheiding van kerk en staat

197

Gewestelijke maatregelen — Geschriften pro en contra — De
„scheiding" in de Nationale Vergadering — Teruggave der
kerken en kerkelijke goederen.

5. Poging tot herstel der hiërarchie

209

Het request van Ten Hulscher — Reacties — Stappen te Rome
— Vrijheidsideeën op binnenkerkelijk gebied.

6. De oprichting der seminaries
De opheffing der Leuvensche
's-Hertogenboach — Plannen
De seminaries te Breda en te
te Warmond — Het seminarie
litteratuur.

229

universiteit — Het seminarie te
voor een algemeen seminarie —
Nieuw-Herlaer — Het seminarie
te '«-Heerenberg — Theologische

ХШ

VIJFDE HOOFDSTUK.
De Historie d a Politieke Eeden.
1. De eed op de Rechten van den Mensch en Burger
in Holland
272
Verzet van tweeërlei aard — De houding van aarttprie*ter
Ten HuUeher — De houding van de Hollandache geettelykheid
— Het oordeel van Berendtzen en Van Alphen — De „nadere
aanich rij ving" van 16 Juni 1 795 — Het «tandpunt van pastoor
J. Stafford — De houding van den nuntius — Pamflettenpolemiek — D e publicatie van I I December 1795 — De
„belofte" van 5 April 1796.

2. Principieele moeilijkheden in de andere gewesten 313
Utrecht — Eed in Brabant voorkomen — De „verklaring"
voor de kiezers — Het Brabantache reglement op het municipaal
bestuur.

3. De verklaring van afkeer van het stadhouderschap,
aristocratie, federalisme en regeeringloosheid . . 326
Het Fransche voorbeeld — De staatsgreep van 22 Januari
1798 — De „Verklaring" door de katholieken vrij algemeen
geaccepteerd — Verzet van Anthonius van Cils en Moser —
Van Alphen's beslissing.

Slotbeschouwing

346

De Staatsregeling van 1801 en de katholieken — Waarom verdwijnen zij nagenoeg van het staatkundig tooneel ? — D e uitgeweken Oranje's en de katholieken.

Register van Personennamen
Register van Plaatsnamen

, , , 359
, , , , 367

AFKORTINGEN.
A.R.A.
R.A.
A.G.A.B.U.

Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.
Rijksarchief.
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht.
B.B.
Bossche Bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis
van het Bisdom 's-Hertogenbosch.
B.B.H.
Bijdragen voor de geschiedenir van het Bisdom Haarlem. (Haarlemsche Bijdragen).
B.V.G.O.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde.
Bqdr. Med. H.G.
Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht.
Werken H.G., N.S. Werken, uitgegeven door het Historisch Genootschap
te Utrecht. Nieuwe Serie.
Ka.
W. P, C, Knuttel, Catalogus van de Pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek.
Kerk. Bibl.
Kerkelyke Bibliotheek.
Petit
L. D. Petit, Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten.
(Collectie Thysiana, Universiteits-Bibliotheek Leiden).
R.G.P.
Rijks Geschiedkundige Publication. Groóte Serie.
XIV

ARCHIVALIA.
Oud-Archief van het Aartsbisdom Utrecht.
Nos. 2 en 3 :
Correspondentie van den Aartspriester
van Utrecht met de Vice-Superioren.
No. 23*** :
Correspondentie van den Aartspriester
H. Berendtzen.
Nos. 24 en 24* a Correspondentie van den Aartspriester
J. van Engelen met onderhoorigen.
No. 24* b-c :
Correspondentie van den Aartspriester
J. van Engelen met niet-onderhoorigen.
Stad Utrecht.
No. 134 a :
No. 310 :
Correspondentie van Aartspriester N. Pas.
Brieven van de Vice-Superioren aan de
No. 376 :
Aartspriesters van Twente, 1793—1853.
Brieven van de Regeering aan de AartsNo. 380 :
priesters van Twente, 1731—1853.
No. 421 :
Brieven van de Vice-Superioren aan de
Aartspriesters van Friesland, 1 740—1853.
Brieven van de Vice-Superioren aan de
No. 424 :
Aartspriesters van Friesland, 1 740—1853,
Brieven van de Regeering aan de AartsNo. 424 :
priesters van Friesland, 1801 — 1 8 5 2 .
Brieven aan Brancadoro uit GroningerNo. 445 :
land. 1794.
Oud-Archief van het Bisdom Haarlem.
Hermanus Ten Hulscher I,
JOOS
portefeuille : Diversen.
Doos Hermanus Ten Hulscher II,
portefeuille : Ingekomen stukken. Brieven van den
Nuntius Zondadari.
portefeuille Ingekomen stukken. Brieven van den
Nuntius Brancadoro.
portefeuille Ingekomen stukken. Brieven van den
Vice-Superior Ciamberlani.
portefeuille Ingekomen stukken. Brieven.
portefeuille Ingekomen stukken. Brieven van Vicarius Ant. van Alphen.
portefeuille Ingekomen stukken. Brieven van verschillende vrienden over den eed der
geestelijken op de rechten van den
mensch.

kv

Doos : Hermanus Ten Hulecher III,
portefeuille : Staatkundige stukken.
portefeuille : Staatkundige stukken en de eed van d e
geestelijken.
portefeuille : Uitgaande stukken.
Doos : Tempi, Brancadoro, Ciamberlani, Cappacini, Ger.
van Nooü.
Doos : Pastoor B. Ocke te Leiden.
Doos : Legaat pastoor Van der Horst.
Doos : Geschonken stukken.
Doos : Brieven van Regulieren.
R. K. Pastorie te Maasshas.
Handschrift Hendrik Moeringe, Geschiedenissen van, en in
myn Leeven. 1 799.
Archief van het Bisdom '»-Hertogenboecb.
Portefeuille : Oude stukken en bestuur van den Vicarius
Apostolicus Andreas Aerts.
Portefeuille : Brieven en circulaires van d e Vicarii Apostolici
Aerts en Van Alphen.
Portefeuille . Stukken en correspondenties tijdens het bestuur
van Vicarius Apostolicus
Antonius
van
Alphen. I.
Portefeuille : Vicarius Apostolicus Antonius van Alphen. II.
Portefeuille : Relatio Status van het Bisdom 's-Hertogenbosch.
Portefeuille : Seminaries.
Verzameling Schutjes :
Bundel : Recognitiën, — Bezwaren der Meyery.
Bundel : Plakkaten etc. 1797—1809.
Bundel : Antonius van Alphen.
Archief van het Bisdom Breda.
Doos : Adrianus en Antonius Oomen, Kardinaal Franckenberg, Antonius van Gils.
III.
Varía.
V.
Over de verklaring van haat tegen het Stadhouderschap.
XIII. Correspondentie van Antonius van Gile met
Adrianus en Antonius Oomen.
Copieboek ex registris Episcopatus Antverpiensis.
Archief van het seminarie te Haaren.
Bundel : Geschriften over de oprichting van het seminarie.
Papieren Antonius van Alphen.
XVI

Papieren Caspar Moser.
Papieren Antonius van Gils :
Bundel : Correspondentie IV.
Bundel : Brieven van en aan van Gils 1Enveloppe : Correspondentie van Adrianus en Antonius
Oomen en Antonius van Gils.
Bundel : Over de Declaratie en Bons.
Bundel : Περί της ασέβειας, Declaratie 1 798.
Diversen A — С .
Algemeen Rijksarchief te 'e-Gravenhage.
Collectie Dumont-Pigalle.
Vooral bundel M.M.M. : Menées Religieuses fanatiques et
hypocrites en ce pais — et oppression des catholiques.
Archief
V a n de Spiegel :
Nos. 49—52 : Copieboeken van uitgaande binnenlandsche brieven 1 788—1 794, geschreven
door den Raadpensionaris. Vier deelen in
losse katerns.
No.
58 :
Brieven aan Raadpensionaris Van de Spie·
gel.
Nos. 156—166 : Korte notulen van de vergadering der Staten van Holland, geschreven door den
Raadpensionaris.
No. 166a :
Afschrift van de benoeming van H. F. Ten
Hulscher tot Aartspriester te Amsterdam
door den Apostolischen Nuntius A. F. Zondadari d.d. 10 October 1787.
No. 183 :
Minuten aan differente ministers buiten
's Lands.
No. 188 :
Brieven van Hendrik Hop, minister-plenipotentiaris te Brussel, 1 788—1 793.
No. 189 :
Brieven van Hendrik van der Hoop, minister te Luik, 1 788—1 794.
No. 2 5 5 :
BrieVen van Fransche geestelijken te's-Gravenhage en te Brussel aan den Raadpensionaris met verzoek hier te lande eene
collecte te mogen houden.
No. 288 :
Brieven van Cornells Francois de Nelis,
bisschop van Antwerpen.
Nos. 326—329 : Aanteekeningen van mijn Ministerie in de
provincie Holland en West-Friesland over
de jaren 1 788—1 791 (met bijlagen).
No. 353 :
Geschreven en gedrukte eeden, remonstrantiën, aanteekeningen etc. etc. betreffende den toestand in d e Republiek. . . .
1783—1789.
XVII

Archief

Hof van

Holland.

Po:tefeuille 3655 :

Resolution van het Hof in Den
Haag betreffende Kerkelijke Za
ken. 1706-1708 en 1765-1795.
Portefeuilles 5 5 3 7 — 5 5 3 9 : Crimineele papieren, 1 7Θ7-1 7&8.
Archief
No.

Besturen
36 :

No. 4474 :
No. 4520:
Nos. 4521—4523
Nos. 4610—4612

van Holland

1 7 9 5 — 1 θ 1 3.

Comité tot onderzoek naar de schade
geleden door de ingezetenen wegens hun
patriottisme in 1 78 7 (April—Juni 1 795).
Diversen — Commissie naar Amsterdam
19 Maart 1795.
Notulen van het Committé van Voorlichting en Bestiering der Remotiën, 1 1
April 1795—17 Februari 1796.
Relativen tot de Notulen van bovengemeld Committé.
Rapport en advies betreffende de Kerkelijke Octrooyen door het provinciaal
committé ingediend ter vergadering van
het provinciaal bestuur 13 Maart 1797
(met bijlagen).

RÜksarchief in de Provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.
Archief Raad van Braband.
Lias : R. 443, n. 77 : Verhooren 1 787.
Archief

Gewestelijk

Bestuur.

Voorloopig Bestuur van Bataafsch Braband, 1 1 Juni—Uit.
December 1795.
G.B. 1-3 en 6 :
Resolutiën der Provisioneele Representanten.
G.B. 5 :
Insertiën en actes informa.
G.B. 8—15 :
Ingekomen stukken.
Comité van Algemeen Welzjjn, 26 Augustus—31 December
1795.
G.B. 1 7 :
Minuut-notulen.
G.B. 18 :
Schriftelijke rapporten.
Archief van de Representanten van het Volk van Bataafsch
Braband 1 Januari 1796—27 Januari 1798.
Resolutiën der Representanten.
G.B. 2 6 — 3 3
Insertiën en actes in forma.
G.B. 35—36
Ingekomen
stukken.
G.B. 40—82
Register van correspondentie.
G.B. 83—84
G.B. 87 :
Secrete notulen.
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Archief van het Intermediair Administratief Bestuur,
29 Januari 1 798—29 Maart 1 799.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.
G.B.

106—1 13 : Resolutiën.
1 14—1 15 : Insertiën en actes in forma.
118—137 : Ingekomen stukken.
1 38 :
Register van correspondentie.
143 :
Secrete notulen.

Archief van het Committé van Algemeen Welzijn, I Januari
1 796—29 Maart 1 799.
G.B. 148—151 : Minuut-notulen.
G.B. 152—155 : Register van schriftelijke rapporten.
G.B. 156 :
Register van mondelinge rapporten.
Archief van het Committé van Waakzaamheid en Correspondentie, 28 April 1 798—2 Januari 1 799.
G.B. 158 :
G.B. 159 :
G.B. 160 :

Notulen.
Register der Insertiën.
Adviezen en rapporten.
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VOORNAAMSTE GERAADPLEEGDE WERKEN.
D e A d v o c a a t der Protestantsche Kerk : zijnde een volkomene
verdediging tegen den zogenaamde Advocaat der RoomschCatholijke Kerk (z. p. o. j . ) .
De

A d v o c a a t der Roomsch-Catholüke Kerk of Vrijmoedige
Verdediger van derzelver Grond-Constitutie, Leere, Aanzienlijke Beschermheeren ; Rechtzinnige Leeraars, en Standvastige Belijders, tegen de beledigende Geschriften van dezen
tijd. Leiden, bij Andries Koster, Eerste stuk, 1 772 (eerste
en tweede druk), 1773 (derde druk); Tweede stuk, 1773.

De

A d v o c a a t der Roomsch-Catholijke Kerk bescheiden en
vrijmoedig beoordeelt. . . . Utrecht, 1773.

Aen de R o o m s c h e G e m e e n t e
('s-Hertogenbosch), 1795.

te Delft.

Brutus

Bosch

A l b e r d i n g k T h i j m , J. Α., Verspreide verhalen. Amsterdam,
1879—1884.
A l l a r d , H. J., Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurte
nissen van zijn tijd. 's-Hertogenbosch, 1875.
— , De St. Franciscus Xaverius Kerk of de Krijtberg te Amster
dam. Amsterdam, 1904.
A n t w o o r d op een brief van een Amsterdamschen burger aan
zijnen vriend te Haarlem, (z. p. 1795).
( B a r u e t h , J.), De Advocaet der Vaderlandsche Kerk. 's-Gravenhage, 1771—1772.
B e a u f o r t , W. H. d e, Brieven van en aan J. D. van der
Capellen van de Poll. Werken H. G., N. S. 2 7 ) , 2 vol.
Utrecht, 1879.
—,

De Nederlandsche Katholieken in de laatste jaren van de
Republiek : Nieuwe geschiedkundige opstellen. I, Amster
dam 1911.

—,

De verhouding van den staat tot de verschillende kerk
genootschappen in de Republiek der Vereenigde Neder
landen ( 1 5 8 1 — 1 7 9 5 ) . Utrecht, 1868.

B e m e r k i n g e n , Zeer gewigtige en belangryke bemerkingen
wegens den Eed op de rechten van den mensch en van
den burger, aan de Provisioneele Representanten van het
Volk van Holland. Voorgesteld door eenige zoo Waereldlyke
als Geestelyke Beampte dier Provintie. 1795. (Kn. 2 2 5 0 0 ) .
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B e r e n d t z e n , H., Circulaire Brief aan de Rooinsche Catholyke
Pastoors. In de Provincie en District Utrecht ten Platten
Lande, om hunne respective Gemeentens aantemoedigen tot
de Oeffening in den Wapenhandel. Utrecht, 1784. (Petit
7316).
—,

Eenvoudig Verhaal, van het beloop en den uitslag der Proce
dures, tusschen H. Berendtzen, Roomsch Priester te Maarssen,
J. F. Groothuis, J. Stevens en wijlen L. van Crombrugge,
Roomsche Priesters te Utrecht ten eenre, en Mr. J. Heydendaal Advocaat te Utrecht ten andere zijde over de getrouwigheid jegens het Vaderland en desselfs Souvereinen en Regen
ten. . . . van 1769 tot 1777. Utrecht, ЬЦ Cornelia Kribber,
1778.

— , Ernstige Briev, aan alle Rooms Catholyken, dezer vereenigde Nederlanden. . . . 'a-Gravenhage e.a. (1794) (Kn.
22360).
B e r k e l b a c h v a n d e r S p r e n k e l , J. W., De Flansche
Revolutie en de contemporaine Hollandsche couranten. De
Gids, CHI ( 1 9 3 9 ) .
B e r n a r d , F., Aan Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem den
Vyfden. . . . Wegens de party in den tegenwoordigen toe
stand van 't Gemeenbest te kiezen. . . . In Holland. 1 783.
(Kn. 20489 en 20490; uitgave in het Fransch Kn. 2 0 4 9 1 ) .
— . De Batavier. I—IV, Leiden, 1784—1787.
—,

Historiesch Verhaal van de Omwending, in H o l l a n d . . . .
Parys, 1 788. (Kn. 21 746; uitgave in het Fransch Kn. 21 7 4 4 ) .

—,

Vrye Gedachten van een' Burger over het verval van 't
gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. In Holland. 1 782.
(Kn. 2 0 1 0 1 ) .

B e t o o g , dat het v o l k , . . . . in eenen gezonden zin, niet kan
gezegd worden de eenige wettige Souverain te zijn. . . .
Amsterdam, (z. j . Kn. 22743).
В e uk m an, H., Gronden, waarop 1235 stemgerechtigde burgers
op Dingsdag den 15en Augustus 1797 in de stedelijke
Grondvergaderingen geweigerd hebben de bedenkelijkheden
in omvraage te brengen welke de Raad van Amsterdam
heeft kunnen goedvinden der Burgerij voor te dragen tegen
de, in voorige Grondvergaderingen door de meerderheid
derselver Burgerij goedgekeurde, voorstellen, alsmede de
Rechtmaatigheid van het protest door verscheide hunner
ter dier tijd tegen de omvraag dier bedenkelijkheden gedaan.
Amsterdam, ( 1 7 9 7 ) .
—,

Voorstel van den Burger Henricus Beukman, R. C. Priester
in de kerk de Pool, om voortaan de kinderen in het Aalmoesseniers Weeshuis in den zelfden godsdienst, als dien
hunner ouderen op te voeden, enz. Gedaan op den 4 April
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1 797, in de grondvergadering Lett. R. En aldaar door alle
de present zynde Leden unaniem goedgekeurd, en sedert
ter beöordeeling van de gansche Burgery, op den 6 Juni in
alle de Grond-Vergaderingen voorgedraagen, en in dezelve
op nieuws goedgekeurd, met eene meerderheid van 420
stemmen. Alsmede een Betoog van de uitvoerelykheid deszelfs. Amsterdam, (1797) (Kn. 2 2 9 8 0 ) .
B l o k , P. J., Geschiedenis eener Hollandsche Stad. 4 vol.
's-Gravenhage. 1910—1918.
— , Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. 4 vol. 3« druk.
Leiden, 1925.
B r a n c a d o r o , C., Herderlyke brief van.... Cesar Brancadoro....
Aan de Katholieken der Vereenigde Nederlanden, (z. p.
1793) (Kn. 2 2 2 6 9 ) .
— , Herderlijke B r i e f . . . . van Caesar B r a n c a d o r o . . . . aan de
Roomsch Catholyken der Vereenigde Nederlanden, (z. p.
1794. Kn. 2 2 4 5 8 ; uitgave in het Fransch Kn. 2 2 4 5 7 ) .
B r i e f van een Amsterdamschen Roomsch-Catholijk (geen Jansenist) burger, aan zijn vriend en geloofsgenoot te Rotterdam
over het verkiezen van een Roomsch-Catholijk bisschop in
Holland, (z. p. 1795).
B r i e f , van een heer uit 's-Hage, aan zyn vriend te Amsterdam, met het antwoord op dezelve, over. . . . Cesar
Brancadoro, Aarts-Bisschop van Nisibi
die zich eenige
dagen te Amsterdam heeft opgehouden, om die van d e
Roomsche Catholyken Godsdienst het Vormsel toe te
dienen, met verhaal van al het gebeurde bij die gelegenth e i d . . . . , hebbende diergelijke gebeurtenisse zedert den
jaare 1695 hier geen plaats g e h a d . . . . (z. p. 1792. Kn.
22098).
B r i e f van een rechtzinnigen Roomsch-Catholijken aan zijn
vriend, over de zeldzame Advertentie van Adam Bekkers,
R. P., tegen het verzoekschrift van de Roomsch-Catholijke
Waereld-priesters van Holland om eenen eigen Bisschop te
moge hebben, (z. p.) 1795.
В г i e ν van den Burger Ten H u l s c h e r . . . . Aan den Burger
Opsteller van d e Haarlemmer Courant by wyze van Waarschouwinge voor de Roomsch Catholyken der Vereenigde
Nederlanden, (ζ. p. о. j . 1795. Kn. 2 2 5 5 4 ) .
B r o m , G., Mgr. Brancadoro in d e Hollandsche Zending, A. G.
A. В. U. XXXVI ( 1 9 1 0 ) .
B r u g m a n s, H., Geschiedenis van Nederland. VI. Amsterdam,
1937.
B r u i n i n g, G., Herinneringen van G. Bruining met betrekking
tot d e omwentelingen in staat en kerk gedurende zijnen
levensloop. Dordrecht, 1830.
B u c h , W. J. M., Het dagboek van Antonius van Gils. B.B.
XII ( 1 9 3 4 ) .

B u r g e r l ij k e A a n m e r k i n g e n o p ' t request van H. F. Ten
Hulscher en eenige andere waereldlijke priesters ter bekooming van een Bisschop, gepresenteerd aan de Provisioneele
Representanten van 't volk van Holland, (z. p. o. j . ) .
Buurmans Aanmerkingen
op de B e w e e g r e d e n e n . . . .
door Bernardus Driessen. Amsterdam, ( 1 7 9 5 ) .
Bijvoegsel
bij het werkje genaamt den Advocaat der
Protestantsche Kerk. . . . Amsterdam, (z. j . ) .
C á c h e l o u, J. H., Korte doch zaakelijke inhoud van de vervolging der geestelijkheid in Vrankrijk, opgedraagen aan de
Hollandsche Roomsch Catholïeken. 's-Gravenhage e.a., (z. j . ) .
C a l k o e n , H., Verhandeling over het voorkomen en straffen
der misdaaden. (ζ. ρ.) 1 77Θ.
( C e r i s i e r , A. M.; B e r n a r d , F.,) Le Politique Hollandais.
I—VI. Amsterdam, 1781—1784.
( C e r i s i e r , A. M.,) De Politique Hollandais, uit het Franach
in het Nederduitsch vertaald. Amsterdam, ( 1 7 8 4 ) .
С h a 1 m о t, J. A. d e . Verzameling van Placaaten, Reso^utiën
en andeie authentieke s t u k k e n . . . . 56 dl. Campen, 1787
— 1 796.
C i a a s s e n , V., De kerkvervolging in Frankryk t\jdens
Directoire. Historisch Tijdschrift, I ( 1 9 2 3 ) .

het

C l e r c q , С. d e . Twee dagboeken van Bisschop Nelis. Bydr. tot
de Geschiedenis. XXVIII ( 1 9 3 7 ) .
C o l e n b r a n d e r , H. T., Aanteekeningen betreffende de Ver
gadering van Vaderlandsche Regenten te Amsterdam, 1783
— 1 7 8 7 . Bijdr. Med. H. G. XX ( 1 8 9 9 ) .
—,

De Bataafsche Republiek. Amsterdam, 1908.

—,

De patriottentijd. 3 dl. 's-Gravenhage, 1897—1899.

—,

Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van N e d e r a n d
van 1795 tot 1840. I—III, (R. G. P. Groóte Serie I—III).
's-Gravenhage, 1905—1908.

C r a s , H. С Bedenkingen en Bezwaaren over den eed. . . . Am
sterdam, 1 795 (Kn. 22497 tot 22499 en 22725. Petit 7693).
D a g b l a d e n . . . . van de Provisioneele Repraesentanten van
het Volk van Holland. 's-Gravenhage, 1 795—1 796.
D a g v e r h a a l der handelingen van de Nationale Vergadering.
's-Gravenhage, 1 796 v.v.
D e c r e e t e n van
1 796 v.v.
Democraten,

de Nationale Vergadering. 's-Gravenhage,

D e , 3 dl. Amsterdam, 1796—1797.
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D r i e s s e n , В., Beweegredenen, om welke een Roomsch-Catholyk priester den gevorderden eed, op de Rechten van den
Mensch, zo als die door de Provisioneele Representanten van
Holland verklaard zijn, gerust doen kan. Amsterdam, (z. j . ) .
—,

Leer-reede over de Rechten van den Mensch, zo als die door
Hollands Provisioneele Representanten, by Publicatie van
31 January 1 795 zyn beschreeven. . . . Amsterdam, (1 795).

( E e r e n b e e m t , A. v a n d e n ) A. E., Вц het eeuwfeest van
het Groot-Seminarie te Haaren. Sint-Jansklokken 1939.
E l i a s , J., Bijdrage tot de kennis van de historiographie der
Bataafsche Republiek, diss. Leiden, 1906.
( E n g e l e n , A. W.) H. v a n Α., Uit de gedenkschriften van
een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft
der achttiende en het begin der negentiende eeuw, Tiel, 1682.
E r n s t , S. P., Observations sur la Déclaration exigée des ministree
des cultes, en vertu de la loi du 7 Vendémiaire, An 4. (ζ. p.).
1797. (Duitsche vertaling: Bemerkungen.... Köln, Haas
und Sohn, 1797).
—,

Apologie des ministres du culte, qui ont prêté la Déclaration
exigée par la loi du 7 Vendémiaire, An 4 . . . . (z. p.) 1 797.

F e l l e r , F. X. d e . Journal historique et littéraire. Luxembourg
—Maastricht. 1773—1794.
F o r s m a , W. J., De revolutie in Ootmarsum. Verslagen en
Med. der Vereeniging voor Overysselsch regt en geschiedenis.
U V (193Θ).
Fr e n k e η, Α. Μ., Helmond in het verleden. 's-Hertogenbosch.
1929.
G e m o e d e l i j k e B r i e v van een Burger aan zijn Medeburger
over den eed, die thans in Holland geëischt word van allen
die in eenige publieke bediening gesteld zijn. . . . (z.p.o.j.).
G e m o e d e l i j k e B r i e f van Kneelis Japiksz. aan zijne Hoogeerwaardigheid Caesar Brancadoro.... over deszelfs Herder lyken brief aan de Roomsch Catholyken der Vereenigde
Nederlanden, (z.p.o.j. Kn. 22270).
G i e z e n , A. M. v a n d e r , De eerste faze van den schoolstrijd in Nederland ( 1 7 9 5 — 1 8 9 6 ) . Assen, 1937.
G i e z e n a a r , G. P. J., De strijd tusschen Kerk en Staat over
de benoeming der Apostolische Vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18e eeuw. Nijmegen, 1938.
( G i l s , Α. v a n ) . Memorie over den eed, zo als die door de Provi
sioneele Representanten des Volks van Holland gevorderd
word, opgesteld door een Roomsch-Catholyken. 's-Hertogen
bosch, (z. j.).
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G o e η s, R. M. v a n , De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot.
I—V, 's-Gravenhage, 1781—1783 (met ..Brieventas" l e e n
2e stukje, 1 7 8 2 — 1 7 8 3 ) .
G o o s s e n e , Th., Anthonius van Gils. B.B. XII ( 1 9 3 4 ) .
— , Het keerpunt van Brabant. Tilburg, 1930.
G o s l i n g a , Α., De beteekenis van de Omwenteling van 1795.
Amsterdam, 1927.
G o s l i n g a , W. J., De Rechten van den Mensch en Burger.
's-Gravenhage, 1936.
G r o n d w e t t i g e H e r s t e l l i n g , van Nederlands Staatswezen
zo voor het algemeen Bondgenootschap, als voor het bestuur
van elke byzondere Provincie. 2 vol. Amsterdam. 1 7 8 4 —
1786. (Kn. 20853 en 2 1 2 8 2 ) .
H a n d e l i n g e n van de Municipaliteit der stad Amsterdam (met
Bijlagen). Amsterdam, 1795.
H a l l , M. C. v a n , Regtsgeleerde verhandelingen en losse ge
schriften. Amsterdam, 1838.
H a n e w i n k e l , S., Geschiedkundige en Aardrijkskundige be
schrijving der Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch. Nij
megen, 1802.
H a r d e v e l d t , A. v a n , Kerkelijk Pleydoy, vertonende op eene
bescheidene wijze, De Onpartijdige Redenen, waarop de
Gereformeerden hunne vereeniging wel met de Evangelische
Lutherschen, en niet met de Roomschen, können z o e k e n . . . .
Amsterdam, 1747.
H a r t o g , J., De Patriotten en Oranje. Amsterdam, 1882.
— , De laatste dagen der Heerschende Kerk. De Gids II ( 1 8 8 0 ) .
— , De spectatoriale geschriften van 1 741 — 1 8 0 0 . Utrecht, 1873.
Η e er i η ga, К., Schiedam in de patriottentijd : B.V.G.O. IV«
reeks III ( 1 9 0 3 ) .
— , Uit de geschiedenis van Schiedam. B.V.G.O. IVe reeks X
(1912).
H e n s e n , A. H. L., De stichting van het Seminarie te Warmond.
De Katholiek, CXV ( 1 8 9 9 ) .
H e n t z e n , G, De politieke geschiedenis van het lager onderwijs
in Nederland van 1795 tot 1813. Nijmegen. 1920.
( H e s p e, J. C.), De Politieke Kruyer. I—X, Amsterdam, 1782
— 1787.
H e z e n m a n s , J. C. Α., 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798.
's-Hertogenbosch, 1899.
( H o e n , P. 't). De Post van den Neder-Rhijn, I—XII, Utrecht.
1 7 8 3 — 1 7 8 7 (met Bijlagen).
— , De Nieuwe Post van den Neder-Rhijn, I—V, Utrecht 1 795
— 1 7 9 9 (met Bijlagen).
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Iets

v a n e n v o o r d e e z e n t i j d . D e Patriot Aristocraat
of Gesprek, gehouden tusschen een Lid uit de Municipaliteit
en een Lid uit de Club ' T Schootsvel. Brutus Bosch ('э-Негtogenbosch. 1 7 9 5 . Petit 7 6 8 7 ) .
(J. H . ) , D e waakzaamheid voor Bataafsch-Braband, aan m y n e
Meedeburgeren, (z.p.o.j. Kn. 2 2 9 5 4 ) .

J o n c k b l o e t , W. A . J. en B o e l e s , W. B. S., G e d e n k b o e k
der H o o g e s c h o o l te Groningen. Groningen, 1 8 6 4 .
Jong,

M. d e , Joan Derk van der Capellen. Groningen, 1 9 2 2 .

J o r i s s e n , T h . , Het Genootschap van Kunsten en Weten
schappen, onder de Zinspreuk : T o t Nut van 't Algemeen,
te Edam 1 7 8 4 — 1 787. ( G e d e n k b o e k der Mij. T o t Nut van
't Algemeen, Amsterdam, 1 9 3 4 en Volksalmanak der Mij.,
Amsterdam, 1 8 8 4 ) .
— , D e patriotten te Amsterdam in 1 7 9 4 . Amsterdam, 1 8 7 5 .
J o s s e i in, P. G., Geusiana Crïminatio r e c r i m i n a t a . . . . zijnde
dit een werkje, waarop wjj den A d v o c a a t der R. C. Kerke
vergasten. . . . Amsterdam, 1 7 7 3 .
K e r k e l y k e B i b l i o t h e e k , voornamelijk v o o r d e R o o m s c h Catholyken in Nederland inhoudende Uitreksels en Beoordeelingen, Kerknieuws, Mengelwerk tot godsdienst en zedeleer betrekkelyk. 2 dl. A m s t e r d a m — G r a v e , 1 7 9 4 — 1 7 9 5 .
K e r s b e r g e η, А . С , D e positie van de katholieken in d e Rotterdamsche Schippersgilden tegen het einde van de 18« eeuw.
Historisch Tijdschrift, X X ( 1 9 4 1 ) .
Kleù'ntjens,
J., Brieven van Mgr. L. Ciamberlani, vicesuperior der Hollandsche Missie : 1 7 9 5 — 1 8 2 8 . D e e l I :
1 7 9 5 — 1 8 0 5 . Haarlem, 1 9 4 6 .
K l ö v e k o r n , F., D i e Entstehung der Erklärung der Menschenund Bürgerrechte. Berlin, 1 9 1 1 .
( K l u i t , Α . ) , D e Rechten van den Mensch in Vrankrijk, geen
g s w a a n d e Rechten in Nederland. . . . Amsterdam, 1 7 9 3 .
K n u t t e l , W. P. C., D e toestand der Nederlandsche katho
lieken ten tijde der Republiek. II. 's-Gravenhage, 1 8 9 4 .
— , Lijst van op Katholieken betrekking hebbende Resoluties
van Gecommitteerde Raden van Hollands Zuiderkwartier,
1 7 3 0 — 1 7 9 4 . B.B.H. XXII ( 1 8 9 7 ) .
K o c h , F., Rotterdam onder de Bataafsche Republiek. Rotterdamsch Jaarboekje, 1 9 3 3 — 1 9 3 8 .
K o o l e m a n s В e ij η e n , G. J. W., Oranje en de RoomschKatholieken in 1 7 9 9 : Handelingen en Mededeelingen van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1 9 0 3 —
1904.
K r o m , C. C. N.. Voorlezing over de patriotten in de Meierij :
Hand. Prov. Genootschap van K. en W. in Noordbrabant.
's-Hertogenbosch, 1 8 8 6 .
K r o n e n b e r g , A . J., Een en ander over Gerrit Paape. (z.p.o.j.).
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K r ü g e r , J.
Breda. 4
Langeraad,
te Parus.

В., Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van
dl. Rosendaal, 1874.
L. A. v a n . De Nederlandsche Ambassade-Kapel
2 dl. 's-Gravenhage, 1Θ93.

L e f e b v r e , G., R. Guyot et Ph. de Sagnac, La Revolution
Française. 2 me éd. Paris, 1938.
L e x i u s , J. H., Eenvoudige Gedagten over d e . . . . Rechten
van den Mensch en van den Burger, en over den Eed op die
R e c h t e n . . . . Amsterdam, 1795.
—,

Verantwoording aan den pastoor J. Stafford, over den blaam,
die hij in een Verweerschrift, tegen J. H. Lexius voorgeeft
hem door denzelve aangevreven te zijn. Amsterdam, 1 796.

L i n d e b o o m , J., Het onderwas van den hoogleeraar F. A.
van der Marck : Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis.
Nieuwe Serie XXX ( 1 9 3 8 ) .
L i n turn, C. te, Een Rotterdamsch gedenkschrift uit den
patriottentijd en de dagen der revolutie. Bjjdr. Med. H.G.
XXXI ( 1 9 1 0 ) .
L o o s , J. С. v a n der, Antonius van Gils met betrekking tot
de Noord-Nederlandsche Missie. B.B. XII ( 1 9 3 4 ) .
— , Een Seminarium voor de beide kerkdistricten : Holland,
Zeeland en West-Friesland en Utrecht. A.G.A.B.U. XLIV
(1919).
—,
—,

Eenige brieven van Ciamberlani. A.G.A.B.U. LXII ( 1 9 3 8 ) .
Geschiedenis van het seminarie Warmond tot 1853. B.B.H.
XLVIII ( 1 9 3 2 ) .
— , Het dagboek van Ten Hulscher. B.B.H. L tot LVI ( 1 9 3 3
tot 1938).
— . Michael Hendrik Witbols. B.B.H. XLV ( 1 9 2 8 ) .
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1.

Voortgang der tolerantiegedachte in de 18 e eeuw.

Sinds het midden der 1 7 e eeuw had de tolerantiegedachte
hier steeds meer veld gewonnen, zoowel in theorie als in
de practijk. Reeds Pieter de la Court had in het veertiende
hoofdstuk van zijn „Aenwysingh der heilsame politike
gronden en maximen" op politiek-economische gronden als
wenschelijk verdedigd, dat naast een door den staat begunstigde en beschermde heerschende religie ook de oefeningen
van andere religiën zouden worden getolereerd ' ) . Dit was
het practische standpunt van den regentenkring rond
Johan de Witt, een standpunt, dat nog wel door de kerkelijken werd bestreden, maar ook in die kringen had men zich
reeds neergelegd bij een ,.dulden met oogluikinge" 2 ) .
De natuurrechtelijke fundeering der tolerantiegedachte,
eenigszins aarzelend door Hugo de Groot naar voren gebracht 3 ) , werd in het begin der 18 e eeuw aan onze universiteiten geïntroduceerd door den Leidschen professor Gerard
Noodt. Zich baseerend op de geschriften van Locke,
Pufendorff en Bayle 4 ) , verkondigde deze in zijn bekende

I ) W. H. de Beaufort, De verhouding van den staat tot de verschillende
kerkgenootschappen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Utrecht,
ΙΘ6Θ. 134.
2) Hollandts Opkomst ofte Bedenkingen op de schaedelyke schriften
genaamt Graafelyke Regeeringe en Interest van Holland, door J. C , Leiden·
1662. 3 7.
Simon van Heenvliet, Theologica politica dissertatie ofte
discours over dese vrage : Ofte den pausgezinden in dese Ver. Nederlanden
niet en behoorde toegestaaen te worden d' openbare ezercitien van hare
religi
Utrecht, 1662. 1Θ9. — Vgl. W. H. de Beaufort, a. w. 136.
3) Р. C. Molhuysen, Briefwisseling van Hugo Grotius. I, 's-Gravenhage,
1928 (R.G.P. 6 4 ) . XXII v. — Verhooren
Hugo Grotius. Utrecht, 1871
(Werken H. G., N. S. 14) 3 — 6 . Vgl. echter De jure belli et pacis, L. 2,
с 20, § 40.
4) Vgl. G. Schnürer, Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit.
Paderborn, 1937. 698 en 7 0 1 .
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rectoraatsrede van 6 Februari 1706, dat de godsdienst
buiten het doel van het maatschappelijk verdrag was
gelegen en dus aan de vrije beschikking van ieder individu
diende te worden overgelaten. Een tegenovergestelde
houding van den vorst of van den staat zou in strijd zijn
met het wezen van den godsdienst zelf en inbreuk maken
op de rechten van God 5 ) .
Bij Gerard Noodt was de tolerantie derhalve niet langer
een gunst, welke de overheid op politieke of economische
gronden aan de dissenters toestond, neen, voor de overheid was het een plicht, voor de onderdanen een recht, dat
uit het onschendbare natuurrecht zelf werd afgeleid. De
talrijke heruitgaven en vertalingen van Noodt's geschrift
getuigen voor de belangstelling, waarmede dit nieuwe
. geluid hier werd ontvangen 6 ) .
Vooral door de beoefenaren van het natuurrecht werd
de tolerantie-idee in dézen zin aan onze universiteiten levendig gehouden. Vermelden wij slechts den Groninger hoogleeraar Johannes Barbeyrac ( 1 7 1 7 — 1 7 4 4 ) , bekend vulgarisator en commentator van Grotius, Pufendorff en
Noodt, en verder de professoren Christiaan Trotz te
Franeker en te Utrecht en F. G. Pestel te Leiden 7 ) . Zij
allen worden echter in belangrijkheid overtroffen door de
zoo omstreden figuur van Frederik Adolf van der Marck,
welke wij ook later, in de patriottenbeweging zelf, een rol
zullen zien spelen.
Van der Marck, die zich na zijn promotie aan de
academie te Duisburg in 1748 als advocaat te Arnhem
had gevestigd, publiceerde aldaar in 1752 een „Tractatus
de jure et obligatione hominis et civis ad et circa religionem" e ) . In 1758 tot hoogleeraar in het staats-, natuur5)
Dieaertatio de religione ab imperio jure gentium libera, habita in
Academia Lugduno-Batava a. d. VI Id. Febr. A. MDCCVI, cum abiret
Magnifici Rectori* muñere.
6)
Nederlandeche vertaling : Leiden, 1706 en 1707 ; Amtterdam, 1716
en 1719. Fransche vertaling door J. Barbeyrac : Amsterdam, 1707 en 1714.
Engeleche vertaling door Savage in 1708. Verder uitgegeven in Noodt'*
Opera Omnia, Lugd. Bat., 1713, 1735 en 1767. De tweede editie i · herzien
door J. Barbeyrac.
7) Barbeyrac in : Traité de Ia morale dei pèrei de l'igliae, ch. XII,
§ 31—3Θ. Trotz in : Oratio ¡nauguralia de libértate aentiendi dicendique
juriaconaultia propria, Franeker, 1741. Peatel in : Commentarli de República
Baiava. Leiden, Ι 7Θ2. 1. I 09 ν. Zie W. H. de Beaufort, De verhouding van
den ataat tot de verachillende kerkgenootachappen
155 noot 2 en 3.
8)
W. A. J. Jonckbloet en W. B. S. Boelea, Gedenkboek der Hoogeschool
te Groningen. Groningen, 1864. 8 1 — 8 3 .
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èn volkerenrecht aan de Groninger universiteit benoemd,
begon hij in 1765 met een cursus over het algemeen kerkrecht der protestanten 9 ) , waarvan zijn, in 1772 gepubliceerde, „Lectionum Academicarum Tomus Secundus"
ongetwijfeld den neerslag vormt. Op het voetspoor vooral
van Noodt en Barbeyrac verdedigde hij hier de verdraagzaamheid als een uit het natuurrecht voortvloeiende plicht,
niet alleen ten opzichte van christenen, maar ook ten overstaan van alle andere godsdiensten, zelfs van atheïsten.
„Intolerantia civilis" werd door hem als het zwaarste delict
in de menschelijke samenleving gebrandmerkt. Naast de
gronden uit het natuurrecht liet hij ook de oudere opportuniteitsargumenten, het staats- en handelsbelang, niet
achterwege en voegde aan zijn betoog zelfs een uitvoerig
historisch bewijs toe, dat hij voornamelijk aan onze
opstandsgeschiedenis ontleende , 0 ) .
Ook verschillende zijner leerlingen publiceerden stellingen in dezen geest. Zoo verdedigde op 28 Februari 1770
de student J. Campstede op grond van de eenieder toekomende vrijheid van godsdienst, op grond van den plicht
des vorsten, om alleen door geschikte middelen den waren
godsdienst te bevorderen, op grond eindelijk van het
welzijn en de rust van den staat, dat het de plicht van
den vorst was, om verschillende godsdiensten in den staat
te tolereeren, „adeo ut Principi non solum liceat, sed ut
obligatus sit, eas tolerare, imo contra quosvis liberum
illarum exercitium impedire conantes defendere" " ) .
Van der Marck, die reeds meermalen moeilijkheden met
den Groninger kerkeraad had gehad, werd hiervoor door
Ds. Blau officieel aangeklaagd ; de publicatie van de eerste
serie zijner Academische Lessen, die over het natuurrecht
handelden, in April 1771, deed de maat overloopen , 2 ) .
Op een beschuldiging van de classis van Groningen en
Gorecht volgde, na een langdurig proces voor den academischen senaat, op 2 Februari 1 773 zijn afzetting als hoogleeraar op grond van onrechtzinnigheid. Ofschoon zijn
censoren dit niet openlijk durfden erkennen en daarvan
ook in de lijst zijner veroordeelde stellingen niets blijkt,
9) F. A. van der Marck, Waaragtig v e r h a a l . . . . Lingen, 1775. 15.
10) F. A. van der Marck, Lectionum Academicarum Tomui •ecundu»,
Faaciculua primus. Groningee, 1772.
11) F. A. van der Marck, Waaragtig v e r b a a l . . . . 27 ; vgl. 16.
12) Ibidem. 17. 29 vv.
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was, volgens Van der Marck, de „tolerantiae crimen"
de hoofdoorzaak zijner verwijdering, een tolerantie, die
nochtans niet voortkwam uit indifferentisme of libertijnsche sympathieën, maar uit den eigen aard van het Christendom zelf door hem werd afgeleid , 3 ) . Inderdaad, invloed
van Voltaire, Rousseau of van de Fransche encyclopedisten
is in de geschriften van Van der Marck vrijwel niet te
bespeuren , 4 ) .
Het verdient voorzeker de opmerkzaamheid, dat zoovelen dezer hoogleeraren van Duitsche origine waren ;
ook de Franschman Barbeyrac had zijn vorming uitsluitend
in Zwitserland en Duitschland ontvangen , 5 ) .
Behalve vanaf de universitaire katheders drongen deze
buitenlandsche invloeden hier ook binnen langs litterairen
weg. De groóte invloed der Duitsche, Engelsche en Fransche
geschriften op het geestesleven onzer 18 e eeuw is elders
reeds meermalen naar voren gebracht. Wij mogen hier
volstaan met nog eens te wijzen op eenige uitgaven van
Locke's „Letters on Toleration" , 6 ) , op de Nederlandsche
vertaling van Voltaire's „Traité sur la Tolérance" , 7 ) ,
op geschriften als Holberg's „Iter Subterraneum Nicolai
Klimii", dat in 1741 in Nederlandsche vertaling verscheen,
op Nicolaï's „Leven en gevoelens van den Eerwaarden
Heer Sebaldus Nothanker", hetwelk in 1775 door den
remonstrantschen predikant A. van der Meersch in onze
moedertaal werd overgezet en ten slotte op de vertaling
van Marmontel's „Belisaire" van 1768, die hier de aanleiding werd voor den „Socratischen oorlog" over de
zaligheid der heidenen tusschen de predikanten Hofstede
en Nozeman , 8 ) .
Naast deze vreemde invloeden valt hier sedert Gerard
Noodt ook een autochthone belangstelling voor het tolerantie-vraagstuk te constateeren. Het is niet mogelijk om
13)
F. A. van der Marck, Lect. Acad. Tom. s e c . Fase. eecundua. Linges,
1775. Prœfatio. Vgl. Waaragtig verhaal
112.
14)
Aldus ook J. Lindeboom, Het onderwijs van den Hoogleeraar F. A.
van der Marck. Ned. Archief v. Kerkgeschiedenis, N. S. XXX ( 1 9 3 8 ) 24.
15)
W. A. J. Jonckbloet en W. B. S. Boelee, Gedenkboek d e r Hoogeschool te G r o n i n g e n . . . . 6 3 — 6 4 .
16)
Amsterdam, 1705 en Rotterdam. 1710 in Fransche vertaling.
17)
Leeuwarden, 1 7 6 4 ; verder .vóór 1774 n o g twee uitgaven.
ΙΘ) J. Hartog, De laatste dagen der heerechende kerk. De Gids, 1860,
III, 4 3 2 — 4 3 9 .
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na te gaan, in hoeverre de Zeeuw Lieven Ferdinand de
Beaufort ( ± 1730), die een helaas onvoltooid gebleven
,,Verhandeling over de vrijheid van godsdienst" ontwierp,
door Noodt is beïnvloed , 9 ) . Wel blijkt duidelijk de invloed
van den Leidschen hoogleeraar in de beroemde en succesvolle pleitrede voor vrijheid van godsdienst en geweten,
welke Mr. Herman Noordkerk in 1743 voor de Amsterdamsche schepenbank hield ter verdediging van den tachtigjarigen J. van der Velde, die er van beschuldigd was, een
geschrift over verdraagzaamheid te hebben willen uitgeven.
Hij ontzegde aan den burgerlijken wetgever alle recht, om
zich met geloofszaken te bemoeien. Te willen heerschen
over de gemoederen der menschen is, zoo verklaarde hij,
de grootste misdaad tegen Gods majesteit, die geen
menschelijken dwang noodig heeft ter bevordering en
handhaving van zijn eere. Zoolang God zon en regen
geeft aan deze menschen — de dissenters —, riep hij met
Noodt uit, moeten ook wij hen verdragen! 2 0 ) .
Dit moedige woord van Noordkerk was ruim dertig jaren
later nog niet vergeten. In zijn „Verhandeling over het
voorkomen en straffen der Misdaaden" van 1778 beroept
Mr. Henricus Calkoen zich uitdrukkelijk op Noordkerk,
waar hij aan de overheid de bevoegdheid ontzegt, om zaken
van geloof, godsdienstoefening en godsdienstige propaganda
aan haar rechtsdwang te onderwerpen ^ ) .
Belangrijker is echter de invloed, die van den Amsterdamschen advocaat uitging op de jeugdige Elisabeth Bekker,
die na den faux pas barer jeugd, — de vlucht uit het
ouderlijk huis te Vlissingen met een jongen vaandrig, —
eenigen tijd ten zijnent vertoefde en die ook na haar
huwelijk met den predikant Adriaan Wolff bij hem haar
hart bleef uitstorten 2 2 ) . Van Noordkerk nam Betje Wolff
die liefde voor gewetensvrijheid over, die haar in de
19) W. H. de Beaufort, De verhouding van den staat tot de verschillende
kerkgenootschappen. . . . 1 59—1 7 .
20)
M. C. van Hall, Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften.
Amsterdam, І83 . 2 5 4 — 2 6 6 . Het geschrift van J. van der Velde was
getiteld : Het voorbeeld der verdraagzaamheid. . . . vertoond in de uitleg
ging en verklaring van het boek Job, door Willem Deurhoff.
21 ) Henricus Calkoen, Verhandeling over het voorkomen en straffen
der misdaaden. z.p., І77 . I 1 9 — 1 2 7 . (Bekroond antwoord op een prijsvraag
van het genootschap „Floreant liberales artes".
22)
Zie over deze vriendschap : H. C. M. Ghijsen, Betje Wolff in verband
met het geestelijk leven van haar tijd. (Dies. Leiden) Rotterdam, 1919.
125—144.
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„Santhorsteche Geloofsbelydenis" de onverdraagzaamheid
als de grootste ondeugd deed hekelen. Naar zijn beeld teekende zij mogelijk in haar ,,Sara Burgerhardt" de zoo sympathieke figuur van den voogd, den toleranten Abraham Blankaart.
Vanuit het „dichtlievende kloosterken der Vrijheid en
Tolerantie", den Santhorster kring onder leiding van den
Amsterdamschen hoogleeraar Petrus Burman, werd de strijd
tegen de onverdraagzame predikanten met felheid gevoerd.
Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat er in het
gereformeerde kamp een scherpe reactie ontstond, toen de
Leidsche griffier Daniel van Alphen, een medelid van den
kring, in zijn voorrede voor Van Mieris' „Beschrijving van
Leyden" oordeelde, dat vrijheid van openbare godsdienstoefening aan de secten en gezindheden naar recht en rede
toekwam. Ds. Barueth achtte zich geroepen, om de rechten
zijner „Vaderlandsche Kerk" boven de geconniveerde
secten uitvoerig te bewijzen 2 3 ) . Maar zelfs deze vurige
en bekwame „Advocaet" vindt het prijzenswaardig, dat
de Hooge Regeering de godsdienst-exercitie der „secten",
zelfs der „Roomschgezinden", oogluikend 'tolereert, mits
deze zich „stil gedragen". Welnu, over hun gedrag is hij
best tevreden en constateert zelfs met genoegen, dat door
de „bescheidenheid en zedigheid der Roomschgezinden"
de verhouding met de hervormden steeds beter wordt en
dat „onze predikstoelen zoo sterk niet meer daveren van
Babels hoer, het veelhoofdig beest en de springhanen der
afgronden". In feite liep dus de geheele polemiek, die zich
hieruit ontwikkelde, alleen over de vraag : tolerantie als
recht of tolerantie als gunst ; over practische conniventie
was men het eens.
Ook in de kringen der overheid kregen deze denkbeelden
steeds meer invloed. Reeds Woordkerk kon in zijn pleidooi
een brief citeeren uit het jaar 1725, waarin de Staten
Generaal een verzoek van den Senaat der Venetiaansche
Republiek om interventie in de Jansenisten-kwestie afwezen
op de volgende gronden : „dat het in ons vaderland volgens
de onverbrekelijke grondmaximen onzer Republiek, aan
een ieder vrijstond, te gelooven, hetgene hij oordeelt
bekwaam te zijn, om tot zijn heil te komen, waarvan elk,
23)
(J. Barueth), De Advocaet der Vaderlandsche Kerk, 2 (tukken.
'a-Gravenhage, 1771 — 1 7 7 2 . Zie : cerate stuk, II ( 1 9 — 8 0 ) ; — tweede stuk,
eerste verhandeling, VI ( 3 6 — 4 1 ) ; tweede verhandeling, I ( 6 6 — 8 0 ) .
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naar zijne verlichting, God rekenschap zou moeten geven ;
— dat zij een ieder vrijlaten, zodanige Godsdienst te
belijden, als met zijn geweten overeenkomstig is". In het
zelfde jaar schreven de Staten-Generaal in een door
Noordkerk eveneens aangehaalden brief aan den Keizer :
„God heeft zich recht en macht over de gewetens uit
sluitend voorbehouden ; Religie kan niet door wetten
worden gedwongen, of begrippen daaromtrent door geweld
worden uitgeroeid". Ten slotte kon de Amsterdamsche
advocaat nog het protest vermelden, dat in 1710 door
ditzelfde college gericht was aan het bestuur van het kanton
Bern in Zwitserland wegens de vervolgingen der doops
gezinden aldaar 2 4 ) .
De Staten van Holland, die reeds vroeger van een ver
anderde mentaliteit ten opzichte van de katholieken hadden
blijk gegeven 2 5 ) , vaardigden op 30 April 1733 een plak
kaat uit tegen de overdreven heftigheid der gereformeerde
predikanten 2 6 ) . Bij alle beperkende bepalingen, welke de
plakkaten van 1730 en 1731 voor de katholieken der
Generaliteitslanden, van Holland en Gelderland bevat
ten 2 7 ) , hebben wij hier toch een officieele aanvaarding
en regeling van de conniventie tegenover de uitoefening
van den katholieken godsdienst, een conniventie, die in
1751 door stadhouder Willem IV in zijn propositie tot
redres van den koophandel uitdrukkelijk als een staats
belang werd erkend 2 e ) .
In de plechtige redevoering, met welke de Groninger
hoogleeraar en academieprediker Gerardus Kuipers volgens
oud gebruik op 23 Februari 1783 de Statenvergadering
van Stad en Lande opende, werd de vrijheid op gods
dienstig gebied warm bepleit en werden de verdiensten
der dissenters, zoowel voor het maatschappelijk leven als
voor de wetenschap royaal erkend, waarbij Kuipers onder
meer als voorbeeld aanhaalde ,,de uitmuntende meditatien
van den Roomschen Catholyken Th. Hellinx over het lijden
24)
M. C. van Hall, Regtageleerde V e r h a n d e l i n g e n . . . .
261—262.
25)
W. P. C. Knuttel, De toestand der Nederlandach· katholieken ten
lii'dc der Republiek. 's-Gravenhage, 1894. II, 98 v.
26)
F. A. van der Marck, Lect. Acad. tom. a e c , fase. tertiui. L i n g s ,
1776. 69.
27)
Η. Α. Weststrate, Gelderland in den patriottentijd. Arnhem, 1903.
2 9 — 3 1 . H. J. J. vqn Velthoven, Stad en Meierij van 'a-Hertogenbotch.
Amaterdam, 1935. 1 1 6 — I I 7.
28)
F. A. van der Marck, Lect. Acad. tom. aec. faac. primus. 124.
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van den gezegenden Zaligmaeker". Dat deze beschouwin
gen weerklank vonden bij zijn gehoor, blijkt uit het feit,
dat de redevoering op last der Edelmogende Heeren werd
gedrukt 2 9 ) .
Rekening houdend met de 18 e eeuwsche toestanden op
kerkelijk-staatkundig gebied ook in de katholieke landen,
waar het Febronianisme hoogtij vierde, k u nnen wij be
grijpen, dat de leiders der katholieke kerk hier in onze
Republiek niet ontevreden waren over de omstandigheden,
waaronder zij h u n ambt moesten uitoefenen. Zoowel de
Bossche vicaris Andreas Aerts 3 0 ) , als zijn opvolger
Antonius van Alphen З') lieten zich vrij waardeerend uit
over de houding der Hooge Overheid tegenover hun kerk
genootschap, een uitspraak, welke ook door den „Advocaat
der Roomsch-Catholyke Kerk", een bestrijder van Barueth,
wordt ondersteund 3 2 ) .
2.

De idee der burgerlijke pariteit voor katholieken en
andere dissenters.

Het was en bleef echter een toestand van conniventie,
van dulding, welke zwaar moest worden betaald en altijd
aan bezwarende en vernederende beperkingen was gebon
den. „ R e c h t e n " hadden de Katholieken niet en indien een
plaatselijk autoriteitje het in zijn hoofd kreeg om tegen
te werken, was het, ook in het laatste kwart der 18 e eeuw,
nog heusch niet zoo gemakkelijk om b.v. verlof voor den
bouw eener kerk te verkrijgen 3 3 ) . Men meene dus vooral
29)
J. Hartog, De patriotten en Oranje. Amsterdam, 1882. 187—*I9I.
30)
Relatio status I 769 : „Caeteroquin religio catholica conniventia et
benevolentia Alti-Potentium satis tranquille hic exercetur". В. В. XIII
(1935) 41.
31)
Van Alphen aan deken van Breda, 5 Juni 1796 : ,,. . . . quod Con
cilium (Statuum) postremis temporibus satis nobis favebat, nee dubium,
quin, si alius exurgeret rerum ordo, favere pergat" : Archief Seminarie
Haaren. Papieren Van Alphen.
32)
D e Advocaat der Roomsch-Catholyke Kerk of Vrijmoedige Ver
dediger van derzelver Crond-Constitutie, Leere, Aanzienlijke Bescherm·
heeren. Rechtzinnige Leeraars, en Standvastige Belijders, tegen de beledigen·
de Geschriften van dezen tijd. Leiden, Andries Koster, eerste en tweede
druk 1 7 7 2 ; derde druk 1773. Voorreden V. De schrijver van dit merk
waardige, slecht geschreven, maar blijkbaar veelgelezen boek is mij onbekend.
Hij behoort tot den kring der anti-regulieren ( 1 8 0 ) . Het boek gaf aanleiding
tot het verschijnen van verschillende tegengeschriften, welke in een tweede
stuk (Leiden, 1773) beantwoord werden.
33)
Twee voorbeelden : De Politieke Kruyer. II n. 103, 1487 (Schoon
hoven). IV n. 181, 360 (Almelo). Zie ook : Post van den Neder-Rhijn,
VII, 2 0 7 — 2 1 4 . Bijlagen. XVIII, 29.
β

niet, dat de naam „Praedominante Religie" een bloote
eeretitel der gereformeerde kerk geworden was. Integen
deel, de burgerlijke voorrechten harer aanhangers stonden
nog ongeschokt en oefenden, juist in de 18 e eeuw, een
sterke aantrekkingskracht uit op weinig beginselvaste dis
senters, ook op katholieken 3 4 ) .
Het wil ons voorkomen, dat de uitsluiting der katholieken
uit de ambten in de 18 e eeuw zelfs strenger dan vroeger
is geurgeerd. Voor Gelderland heeft Weststrate dit
verschijnsel uitdrukkelijk vastgesteld 3 5 ) . In Holland wordt
op aandringen der beide synoden in 1727, 1730 en 1733
de uitsluiting opnieuw ingescherpt 3 6 ) en wanneer Knuttel
er op wijst, dat de synodale gravamina hieromtrent in de
tweede helft der eeuw afnemen, lijkt ons dit toch moeilijk
uit een grootere verdraagzaamheid der predikanten te
verklaren. De algemeene klachten in de patriotten-pers
wijzen in geheel andere richting 3 7 ) .
Men bedenke, dat de katholieken door deze maatregelen
niet alleen van alle bestuursambten, en dus van allen
invloed op het openbare leven waren buitengesloten, maar
evenzeer van de kleine stadsambten, zooals bode, lantaarn
opsteker, turf drager enz., die voor den kleinen man dikwijls
de redding uit financieele impasse beteekenden. In Zeeland,
in de Geldersche en Overijselsche steden waren de katho
lieken bovendien nog uitgesloten van het burgerrecht en
van het lidmaatschap der gilden, hetgeen hen in hunne
economische activiteit ernstig beperkte.
Drukkend waren ook de bepalingen omtrent de armen
zorg. Terwijl van den eenen kant de katholieken mede
onderworpen waren aan de heffing van octrooien, — plaat
selijke indirecte belastingen, vooral op levensmiddelen, ten
behoeve van protestantsche kerken en godshuizen, —
moesten zij bovendien zorg dragen voor hunne eigen armen
en voor h u n n e eigen weezen, indien zij tenminste wilden
voorkomen, dat dezen gereformeerd werden opgevoed.
34)
W. H. de Beaufort, De Nederlandache Katholieken in de laatste
jaren van de Republiek : Nieuwe geschiedkundige opstellen. Amsterdam,
1911. Ι, ΙΘ2. Ook geconstateerd in het zeldzame pamflet : „Aen de Roomsche Gemeente te Delft". Bij J. B. van Gulpen. Drukker van de Vaderlandsche Sociëteit te Brutus Bosch. ('s-Hertogenbosch, 1795) I I .
35)
H. A. Weststrate, Gelderland in den patriottentijd. 31.
3 6 ) Cau, Groot Placaet Boek. VI, 493. Vgl. W. P. C. Knuttel, De
toestand
II, 169.
3 7 ) Zie b.v. Kn. 20853 (Grondwettig Herstel) 3 9 1 .
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Terwijl in Holland de protestantsche kerken en godshuizen
vrijgesteld waren van de betaling van accijnsen en verponding, genoten de katholieken dit voorrecht niet en
waren bovendien onderworpen aan een speciale belasting
van 5 % op goederen in de doode hand, het collateraal,
dat driemaal in de honderd jaar moest worden betaald 3 e ) .
Voeg hierbij nog den drukkenden last der jaarlijksche
recognitiën, — vaste sommen, die voor de uitoefening van
den eeredienst moesten worden betaald, — en verder de
bienvenuen en admissiegelden, die respectievelijk bij de
komst van een nieuwen baljuw en bij de aanstelling van
een nieuwen parochie-geestelijke moesten worden opgebracht, en men krijgt eenig beeld van den ζ waren financieelen druk, welke op de katholieke gemeenten moet
hebben gerust. Om een voorbeeld te geven : De R. K.
gemeente van Maasland had jaarlijks aan den baljuw van
Delfland te betalen de som van 16Θ gulden en 10 stuiver,
terwijl voor iederen nieuwen pastoor of kapelaan telkens
ƒ 5 0 0 , — moest worden opgebracht, ongeacht nog de
kleinere giften bij de komst van een nieuwen baljuw, bij
vertimmering aan de kerk of bij het dienst doen van een
vreemden priester. Vervolgens betaalden zij octrooi
op wijn, boter, kaas, dakpannen ten voordeele van
de gereformeerde armenkas, waarin uit de dorpskas
jaarlijks nog ƒ 6 0 0 , — werd gestort. Hieraan hadden
de Roomschen dus mee te betalen, zonder er iets
uit te kunnen trekken. Het onderhoud van hunne kerk
en van hunne armen kwam daarnaast geheel voor eigen
rekening 3 9 ) . De Post van den Neder-Rhijn maakte in
Januari 1786 de volgende berekening alleen voor de
provincie Holland : van- de 150 a 160 pastorieën zijn er
125, die jaarlijks 100 tot 300 gulden recognitiegeld moeten
betalen. Indien men dit berekent op een gemiddelde van
ƒ 125,—, maakt dit jaarlijks de som van ƒ 15625,—.
Gekapitaliseerd wordt dit ƒ 625.000,—, waarbij nog een
kapitaal van 70 à 80 duizend gulden noodig is ter betaling
der bien-venuen, dons gratuits of handschoenengeld 4 0 ) .
3 β ) W. Р. С Knuttel, De toeatand
II. ΙΘΘ—191.
39)
Hendrik Moeringe, Geschiedenissen van, en in mijn Leeven. 1799,
blz. 30 en 3Θ (he. pastorie Maassluis). Ter vergelijking diene, dat de
schrijver, een katholiek keurslijhnaker, den aankoop van een hui· vermeld
voor ƒ 8 5 0 , — .
40)
Post van den Neder-Rhün. VIII, 87Θ.
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Deze burgerlijke discriminatie moest door de katholieken,
die ongeveer een derde der bevolking uitmaakten en vrijwel even talrijk waren als de leden der heerschende kerk,
zeer zeker ernstig worden gevoeld. Maar had men ook
buiten hun kring oog voor het onbillijke van dezen
toestand ?
Ofschoon de door Gerard Noodt verkondigde beginselen
consequent doorgevoerd tot een opheffing der burgerlijke
discriminatie hadden moeten leiden, werd deze conclusie
noch door hem, noch door zijne medestanders getrokken,
vast als zij zaten aan de idee eener predominante religie.
Indien wij een min of meer schertsend voorstel in het
spectatoriale geschrift ,,De Denker" van 1766 buiten beschouwing laten 4i), moeten wij wachten tot den vooravond der patriottenbeweging, vooraleer wij eenig pleidooi
voor burgerlijke pariteit der dissenters ontmoeten. In het
laatste kwart der achttiende eeuw echter, wordt de dissenterkwestie, speciaal de katholiekenkwestie, in dezen vorm
scherp naar voren geschoven en wel vooral door eenige
hier te lande gevestigde vreemdelingen, die aan patriottischen kant een groóte rol speelden.
Vooreerst wijzen wij hier op de ons reeds bekende
figuur van den Duitschen hoogleeraar F. A. van der Marck.
Ondanks zijn verregaande en principieele verdraagzaamheid erkende ook hij in zijn Groninger jaren ( 1758—1773)
nog het recht van een veroveraar, om een „cultus publicus
et sollemnis" aan te wijzen, ofschoon deze den ,,cultus
internus" vrij moest laten en ook den ,.cultus externus",
voorzóover deze onverbrekelijk met den eersten samenhangt 4 2 ) . Nadat hij echter in 1773 van zijn Groninger
leerstoel was verdreven, publiceerde hij als hoogleeraar te
Lingen het vervolg zijner „Lectiones Academicae", waaruit
een geheel ander geluid opklinkt. Een staat, waarin 'alle
kerken, die niet strijdig zijn met het doel van den staat
gelijke rechten bezitten, is veel gelukkiger dan een staat,
waarin de „dominatio sacra" hoogtij viert. Gelijk recht
voor allen is ook de eenige manier om te voorkomen, dat
41)
J. Hartog, De spectatoriale geaehriften van 1 7 4 1 — 1 8 0 0 . Utrecht.
1873. 2 6 0 — 2 6 1 : citeert „De D e n k e r " . IV. 3 7 3 — 3 7 6 .
42)
J. Lindeboom, Het onderwye van den hoogleeraar F. A . van der
M a r c k : Ned. Archief voor Kerkgetchiedenie. N. S. X X X (193Θ) 22.

II

de „wereld" de kerk binnentreedt, wat spoedig zou voeren
tot bederf van het Christendom. Zich beroepend op het
voorbeeld van Frederik II van Pruisen, bepleit hij dan afschaffing der geprivilegieerde kerk en benoembaarheid van
alle burgers zonder onderscheid tot de openbare ambten.
Evenals „De Denker" reeds had gedaan, wijst hij op de
huichelarij, welke uit de bevoorrechting van een bepaald
kerkgenootschap voortvloeien moest en welke noch tot
welzijn van den staat, noch tot welzijn der kerk zelf
strekken kan 4 3 ) . In een afzonderlijk hoofdstuk handelt
Van der Marck over de positie der katholieken in onze
Republiek 4 4 ) . Met een beroep op het dertiende artikel der
Unie van Utrecht en op het vierde artikel van den Munsterschen Vrede poneert hij de stelling, dat de katholieke godsdienst hier „civiliter adprobata" is ; de katholieken hebben
aanspraak op gelijke rechten. Het decreet der Groóte
Vergadering van 27 Januari 1651 heeft hierin geen verandering kunnen brengen, daar de kwestie van de religie
tot de competentie der afzonderlijke provinciën behoort.
Dat de katholieken toch geleidelijk uit de ambten verdrongen zijn, verklaart deze 18 e eeuwsche theoreticus „per
plurimorum civium reformatorum suf fragia" I
Toen Van der Marck na een tienjarige ballingschap in
1783 door de bemoeiingen van Joan Derek van der Capellen
van de Poll een leerstoel verkreeg aan het Atheneum te
Deventer, deed hij daar zijn entree met een redevoering
„Over de liefde tot het vaderland. . . . of over den waar en
aard van het zogenaamde Patriotismus" 4 5 ) . In deze rede
verklaart Van der Marck het ontstaan der maatschappij
volgens de pactum-theorie, doch op een voor ons wel zeer
merkwaardige wijze. De menschen, zoo zegt hij, worden
allen vrij en aan elkander gelijk geboren, aan geen heerschappij dan die van God onderworpen, als wereldburgers,
niet als leden van deze of gene burgermaatschappij. De
sterke eigenliefde maakte echter, dat de menschen die
onderlinge gelijkheid niet konden dragen. Dit bracht hen
zoover, dat zij degenen, die in godsdienst van hen verschilden, niet onder zich konden dulden. Dus scheen het, dat
43)
F. A. van der Marck, Lect. Acad. Tom. вес, Faac. tertiua. Lingae,
1776. Praefatio XXI—ХХШ.
44)
Ibidem. 5 6 — 7 2 : ,,De Pontificiorum aacrie eorumque tolerantie et
libértate in Belgio Foederato".
45)
Kn. 20559.
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elk zijn godsdienst niet meer veilig had. Daarom vestigden
zij bij verdrag de burgerlijke maatschappij.
Hier wordt dus niets minder beweerd, dan dat de bescherming der vrijheid van godsdienst het doel geweest is
bij de stichting der burgerlijke maatschappij. In het vervolg
van zijn betoog leert Van der Marck, dat de souvereiniteit
van nature berust bij het volk, dat de uitoefening daarvan
aan één of aan meerderen kan opdragen. In die dingen
echter, welke het niet aan anderen heeft willen of kunnen
overdragen, heeft het zijn vrijheid van handelen behouden.
Uit de natuurlijke rechten, welke niet kunnen worden
overgedragen, concludeert Van der Marck dan o.a. tot een
volkomen vrijheid van alle godsdiensten, die met het oogmerk van den burgerstaat niet strijdig zijn, zonder eenige
bevoorrechting van de eene boven de andere.
In zijn colleges, welke hij — merkwaardig genoeg en
zeker ook met propagandistische bedoelingen — eens per
week in het Nederlandsch gaf ten gerieve der stadsbewoners,
trok hij de practische consequenties uit deze leer. Hij
hekelde en bespotte de onrechtvaardige hardheid der Deventer gilden, welke de dissenters en bijzonder de katholieken
niet wilden toelaten. Op grond zoowel van het natuurrecht
als van de wetten der Republiek, de Pacificatie van Gent
en de Unie van Utrecht, eischte hij gelijk recht voor allen
in handel en bedrijf, ook voor katholieken 4 6 ) .
Vervolgens dienen wij hier de denkbeelden te bespreken
van den katholiek Antoine Marie Cerisier. Hij behoort tot
die merkwaardige groep journalisten van Fransche origine,
die tijdens de patriottische woelingen in ons land hebben
gewerkt, meerendeels in nauw contact met het gezantschap
van hun oorspronkelijk vaderland. Verbonden aan verschillende Nederlandsche couranten en weekbladen, gewikkeld in menige pamflettenpolemiek, hebben zij zich aan
fel-democratischen kant hevig geweerd en hier en daar
zelfs even de ideeën van Voltaire, Rousseau, Raynal,
die overigens in de Republiek nog weinig invloed hadden,
naar voren gebracht. Zoo werkte te 's-Gravenhage, te
Utrecht en te Leiden de later bekend geworden Brahaine46)
F. A. van der Marck, Commentatio de portentosa НоЬЬеяіапі civi«
imagine. Burgo-Steinfurti. 1788. XVI en 2 5 — 2 8 . De Nederlandsche leasen
droegen vrucht. Zie De Politieke Kruyer. VIH ( 1 7 8 6 ) η. 395, 430. Een
enkelen maal komen ook elders colleges in de Nederlandsche taal voor. Zie
J. G. Gerretzen, Schola Hemsterhusiana. Dies. Nijmegen, 1940. 190 noot 4.
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Ducange M), te Leiden Chaudoir en Dumont-Pigalìe, té
Leiden en te Amsterdam Bernard en Cerisier 4 β ) . Met de
drie laatstgenoemden, welke een bijzondere belangstelling
voor het katholieken-vraagstuk aan den dag legden, zullen
wij ons in den loop van deze studie meermalen hebben
bezig te houden.
Antoine Marie Cerisier dan werd in 1749 te Châtillon les
Dombes in Bourgondië geboren en werd aanvankelijk opgeleid voor geestelijke. Rond 1775 kwam hij naar de Republiek en trad als secretaris in dienst van de Fransche legatie
te 's-Gravenhage. Hij werkte hier mede ¿tan de „Lettres
Hollandaises", een publicatie van het gezantschap, en was
tevens verbonden aan de Amsterdamsche Courant. Later in
1785 ging hij over naar Johan Luzac's beroemd Journal
de Leyde, nadat hij naast zijn journalistieken arbeid nog
kans had gezien een tiendeelig werk te publiceeren over
de geschiedenis der Zeven Vereenigde Provinciën, dat
echter als hoogst partijdig anti-stadhouderlijk dient te
worden gequalificeerd. Cerisier was bevriend met den bekenden patriot Pieter 't Hoen, die in het werk van zijn
Franschen collega een prikkel en een voorbeeld vond bij
de oprichting van het eerste Nederlandsche politieke weekblad „De Post van den Neder-Rhijn" 4 9 ) , dat spoedig weer
door andere zou gevolgd worden.
In Amsterdam is Cerisier in contact gekomen met den
katholieken uitgever Jacobus Adrianus Crajenschot, boekverkooper in de Kalverstraat tusschen den Heiligenweg en de
Osjessluis, bij wien hij vanaf 12 Februari 1781 een weekblad
uitgaf onder den naam „Le Politique Hollandais" 5 0 ) ,
47)
P. J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad. Ill, 3 8 3 . — Vgl.
H. T. Colenbrander, Gedenkstukken. I, 79, 181. 2 9 6 .
48)
P. J. Blok, a.w. Ill, 345 en 3 7 3 . — H. T . Colenbrander, a.w. I,
XVIII en V, 18 noot 2. — A.R.A. Coll. Dumont-Pigalle, A. Ook spionnagezaken werden door de beeren niet geheel versmaad. A a n Bernard werd
door den consul De Lironcourt de opdracht gepresenteerd, om voor het
Fransche ministerie van marine gegevens te 'verzamelen over de m a r i n e ,
den zeehandel, de visscherij, verzekeringen, in-, uit- e n doorvoerrechten der
Republiek, een taak, welke hij afwees, m a a r w a a r v o o r hq Dumont-Pigalle
aanbeval, welke na zijn terugkomst uit Frankrijk dit werk uitvoerde. (Bernard aan Dumont-Pigalle, 10 Sept. 1786. A . R. A. Coll. Dumont-Pigalle, Α . ) .
49)
W . P. Sautijn Kluyt, Le Politique Hollandais : Hand, en Med. van
de Mij. der Ned. Letterkunde. Leiden, 1881 — 1 8 8 2 . I tot 29. — P . J. Blok,
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Ill 3, 5 8 8 . — A . M. Cerisier,
Tableau de l'histoire des Provinces Unies. Utrecht, 1 7 7 7 — 1 7 8 4 . Dit werk
is in het Nederlandsch vertaald door P. Loosjes Azn. (Utrecht, 1781 — 1 7 8 7 ) ,
die tegelijk meerdere verbeteringen a a n b r a c h t .
50)
Niet te verwarren met „Le Politique Hollandois". Wageningen chez
J.Meyer ( ± 1779).
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dat feller nog dan de Post van den Neder-Rhijn de ideeën
der democraten zou verdedigen en dat speciaal voor de zaak
van het jonge Amerika de grootste belangstelling had.
In dit weekblad nu publiceerde Cerisier op 14 Januari
1782 een uitvoerig artikel „Sur le Catholicisme" ^ ) . De
schrijver begint brutaalweg met den geest van verdraagzaamheid te verheerlijken, die thans de katholieke landen
binnendringt. De protestanten daarentegen, die in dit punt
het voorbeeld zouden moeten geven, schijnen terug te
keeren naar de eeuwen van barbaarschheid en vervolging.
Als voorbeeld haalt hij een edict aan van keizer Jozef II
ten gunste zijner protestantsche onderdanen, waarbij onze
Republiek en Engeland ongunstig afsteken. Alleen Willem
van Oranje had hier begrip voor tolerantie ; als hij zijn denkbeelden had kunnen doorzetten, zouden de 1 7 Provinciën
bijeen gebleven zijn en zou de hervormde godsdienst
ongemerkt de heerschende zijn geworden. Na een uitvoerige
uiteenzetting van de belangrijke rol, welke de Nederlandsche katholieken bij den opstand tegen Spanje gespeeld
hebben en van de rechten, welke hun waren toegezegd,
volgt dan een waschlijstje van al het onrecht, dat in de
Republiek en in Engeland sedert de Hervorming tegen de
katholieken is gepleegd, waarbij de pogingen van
Frankrijk, om voor hen verbetering te krijgen, de stappen
van Jeannin en d'Avaux, in een helder licht worden
geplaatst. Na nog gewezen te hebben op de voortschrijdende tolerantie in Zweden en in Frankrijk, besluit
hij dan : „Je ne vois, parmi les pays de la Chrétienté,
guère que les Etats Unis de l'Amérique où la liberté
religieuse soit passé en loi d'Etat". Hij citeert dan de grondwetten van Pennsylvanie, van Delaware, van Massachusetts,
van Maryland en Virginia, om te bewijzen, dat de nieuwe
wereld hier aan de oude een voorbeeld geeft van burgerlijke
gelijkheid voor alle godgeloovigen.
In Augustus 1783 kwam het tot een breuk tusschen
Cerisier en zijn uitgever Crajenschot, waarna Cerisier een
„Politique Hollandais" ging uitgeven bij J. F. Rosart te
Amsterdam, terwijl Crajenschot den zijnen bleef doorzetten met behulp van François Bernard 5 2 ) .
51)
II η. 4 9 . 3 5 7 — 3 7 0 . Voortgezet 21 Januari, n. 50. 3 7 3 — 3 8 1 .
52)
Le Politique Hollandaii (CrajeiKchot). VI n. 133. 30 tot 32 ; —
n. 135, 56 tot 58 en 67.
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Naar aanleiding van 's prinsen propositie van 9 October
17Θ3 tot uitsluiting'van de niet-gereformeerden uit alle
politieke bedieningen en ambten schreef Cerisier wederom
een zeer uitvoerig artikel, dat bij de Nederlandsche her
uitgave van het oorspronkelijk in het Fransch verschenen
53
weekblad ( 1783, Rosart), zelfs de reeks mocht openen ) .
Bij de voortschrijdende idee van vrijheid van godsdienst,
zoo schrijft hij, klinkt deze propositie als een vreeselijke
donderslag, welken men van dien kant niet zou hebben
verwacht. Met uitzondering van Maurits immers, hebben
de stadhouders uit het huis van Oranje altijd uitgemunt
door tolerantie. Ook Willem V had zich tot nu toe nooit
voorgedaan als een tegenstander van de vrijheid van gods
dienst. Is het de bedoeling geweest, om met deze propositie
de predikanten voor Oranje te winnen ? Heeft men soms
de diensten, door de katholieken aan den staat bewezen,
nog niet genoeg met onrechtvaardigheden en vervolgingen
betaald ? En dit gebeurt in een tijd, waarin men in andere
landen zoo tolerant is, waarin de Amerikanen de benaming
„heerschende godsdienst" hebben afgeschaft, waarin de
staat Rhode Island de katholieken uitdrukkelijk tot alle
burgerlijke ambten benoembaar verklaart. De uitwijkelingen
uit andere landen, aan welke de Republiek zulk een groot
deel van haar bloei dankt, zullen nu niet meer komen.
Verscheidenheid van religies is door God gewild. Men grijpe
hier niet in. Het is een aangelegenheid van het verstand,
welke alleen met verstandelijke middelen dient te worden
opgelost. God geeft zon en regen aan rechtzinnigen en aan
ketters. Welnu, men zij niet onverdraagzamer dan God
zelf I Een God, die voor het geluk van al zijne schepselen
waakt, — de verwachting van een eeuwige onsterfelijk
heid, die den mensch aan de deugd bindt, — burgerlijke
en godsdienstige verdraagzaamheid, die in alle menschen
broeders doet zien, ziedaar de eenige geloofsbelijdenis,
die toegang moet geven tot ambten en waardigheden.
Verder lette men hierbij niet op godsdienstige geschillen.
Men volge het voorbeeld van Amerika, Zwitserland,
Pruisen en Kleef. Schrijver neemt dan stelling tegen den
,,Post van den Neder-Rhijn", die de voorrechten van den
53)
De Politieke Hollandais, uit het Fransch in het Nederduitech ver
taald. Amsterdam. J. F. Rosart en С о т р . , η. I, 2 tot 16; — η. 2, 24 tot 3 2 ; —
η. 6. β Ι tot 8 8 ; — η. Η , 1 7 2 — 1 7 6 .
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heèrschenden godsdienst wil handhaven en ook de ambten
schijnt te willen reserveeren voor diens aanhangers. Indien
dit zoo is, is de ,,Post" het in den grond eens met den
stadhouder, dien hij bestrijdt. Vervolgens komt Cerisier
op tegen de recognitiegelden, tegen de uitsluiting der
Israëlieten uit de gilden, tegen het verbod van openbare
godsdienstoefening en van kerkbouw voor sommige dissenters. Dan repeteert hij nog eens het geheele artikel van
1782 „Sur le Catholicisme". Waarom zou men aan de
katholieken de voorrechten der andere inwoners weigeren ?,
zoo vraagt hij verder. Om hunne sympathie voor de
monarchie ? Zij zijn den vrijen regeeringsvorm niet minder
toegedaan dan de anderen ; de meeste Europeesche republieken zijn juist in den katholieken tijd gesticht. De
zoogenaamde „redenen van staat" om de katholieken
achter te stellen, zijn slechts een voorwendsel.
Wij kunnen er nog op wijzen, dat dit stuk werd overgenomen door den redacteur van den „Politieken
Kruyer" 5 4 ) , Mr. Jan Christiaan Hespe, eveneens fel
democraat, die in concrete gevallen meermalen voor de
katholieken in de bres sprong.
Ten slotte vertaalde Cerisier in 1785 uit het Engelsch
nog een „Mémoire et Remonstrance à l'Honorable Assemblee Générale de la République de Virginie" over de vrijheid van godsdienst en de volledige scheiding van kerk en
staat. Het stuk bevindt zich onder de nagelaten papieren
van Dumont-Pigalle en is bij mijn weten niet gedrukt 5 5 ) .
Samenvattend kunnen wij van Cerisier zeggen, dat hij
54)
De Politieke Kruyer, II n. 81, I 137 tot I 146. [Uit Politique Hollandais (Franach) II η. 9 ] .
55)
A. R. A. Coll. Dumont-Pigalle. M.M.M. η. 40. Pierre Alexandre
Dumont-Pigalle was een Leidenaar van Fransche afkomst, medewerker aan
Luzac's Journal en pamflettist, vriend van Cerisier en Bernard. Bij het
enorme materiaal, dat hij verzamelde voor een beschrijving der patriottische
woelingen in ons land en dat thans op het Rijksarchief te 's-Gravenhage
berust, bevindt zich ook een afdeeling, welke tot titel heeft ..Menées religieuses fanatiques et hypocrites en ce pais et oppression des Catholiques".
Het werk is nooit verschenen, doch de titel van dit onderdeel toont reeds
duidelijk aan, hoe hij over de dissenterkwestie dacht. Het door hem uit verschillende couranten en periodieken verzamelde feitenmateriaal beantwoordt
geheel aan het repertoire, dat wij bij Cerisier hebben gehoord : voorbeelden
van tolerantie in het buitenland, het aandeel der katholieken in den opstand,
de propositie van den Stadhouder over de ambten, enz. Wy zullen nog
gelegenheid hebben verschillende gegevens uit deze collectie verder in deze
studie te verwerken. Zijn pamfletten : Kn. 20Э67, 20368, 20369, 20817,
20818, 20819. Zie H. T. Colenbrander, in : Ned. Archievenblad. 1 8 9 9 —
1900, 76.
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minder wijsgeerig georiënteerd is dan de academische
Van der Marck ; bij zijn pleidooien voor burgerlijke pariteit
der katholieken baseert hij zich vooral op historische
argumenten, op staatkundig en economisch belang, op
feiten ook van den dag, waarbij dan het voorbeeld van
het buitenland, speciaéJ van het jonge Amerika, een
groóte rol speelt.
Eveneens op historische en practisch-politieke gronden
werd de burgerlijke pariteit, ook voor katholieken, van
Nederlandschen kant zeer uitvoerig verdedigd in het
bekende werk „Grondwettig Herstel van Nederlands Staatswezen" 5 6 ) , waarvan het eerste deel in 1784 verscheen.
De schrijver van de hoofdstukken uit dit werk, welke wij
hier te bespreken hebben, is de journalist J. H. Swildens,
een medewerker aan den Post van den Neder-Rhijn 5 7 ) .
Voor zijn uiteenzettingen in het „Grondwettig Herstel"
maakte hij zeer zeker gebruik van Cerisier's artikelen.
Politieke discriminatie acht de schrijver niet in het belang
van den staat. De achtergestelde groep zal dan immers
weinig voor het lot van den staat gaan voelen, terwijl het
bevoorrechte deel meer gehecht zal zijn aan het behoud
zijner privileges dan aan het algemeen welzijn. De staatszaken hebben zoo weinig verband met het leerstellig
gedeelte van den godsdienst, dat de regeering bijna geen
reden heeft om zich daarmede te bemoeien en daarom zal
ook een katholiek of lutheraan evengoed zijn ambtsplichten
kunnen vervullen en het vaderland van dienst kunnen zijn
als iemand van den heerschenden godsdienst. Bovendien
hebben de katholieken een onbetwistbare aanspraak op
burgerlijke rechten. Evengoed als de onroomschen hebben
zij medegestreden voor de nationale onafhankelijkheid. De
beloften, welke hun gedaan zijn bij de Pacificatie van Gent,
bij den Religievrede, bij de Unie van Utrecht en bij de
Pacificatiën van verschillende steden kunnen niet eenzijdig
teniet worden gedaan en de inbreuken, welke men daarop
heeft gemaakt, zijn de voornaamste oorzaak van de
56)
Kn. 2 0 8 5 3 . 3 8 0 — 3 9 7 : „Harde wetten tegen de verachillende
gezindheden". Op blz. XXXI werd nog een tweede en derde vertoog aangekondigd. Het derde vertoog zou nog uitdrukkelqk handelen over „God·dienstoefening en verdraagzaamheid". In 1776 verscheen een tweede deel,
hetwelk een gedeelte van het tweede vertoog bevatte. De rest verscheen
nimmer. (Kn. 2 1 2 8 2 ) .
57)
H. T. Colenbrander, in : Bydr. Med. Hist. Gen. X X ( 1 8 9 9 ) 109—
111.
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scheuring Van die« grooten band, welke van ál de Nederlanden een enkele en machtige republiek zou hebben
gemaakt. De strenge plakkaten, welke door heethoofdige
dwepers de regeering zijn afgeperst, strijden tegen het
natuurlijk goed en rechtvaardig karakter der Nederlanders,
en dit is de reden, waarom men deze nooit ten strengste
heeft durven uitvoeren. Thans begint men hier en daar het
hun aangedane onrecht te herstellen. De landen, welke
vroeger minder verdraagzaam waren dan wij, geven daartoe het voorbeeld. Te Kleef en te Berlijn hebben de Roomschen recht op alle ambten, evenals de protestanten te
Weenen, Trier, Keulen en Brussel. De Vereenigde Staten
van Noord-Amerika hebben alle uitzondering, zelfs den
naam van heerschende kerk verbannen en de meeste
stellen alle ambten vrij voor alle christen-gezindheden.
Vervolgens geeft schrijver zijn desiderata. Hij wil niemand uitgesloten zien van de hulpmiddelen der nijverheid
en tot de ambten allen toelaten, die gelooven in één God,
in een leven hiernamaals, waar het goede beloond en het
kwade bestraft wordt en die een ware liefde hebben, welke
ons in alle menschen, en voornamelijk in die van de heerschende kerk, vrienden en broeders doet zien. Tenminste
behoorde het geoorloofd te zijn, in elk college van staatsbestuur of van het gerecht één lid van een der afgezonderde
gezindheden toe te laten, indien daarvoor een meerderheid
van stemmen aanwezig is. Ten slotte dreigt hij met een
uittocht van welgestelde dissenters naar de Zuidelijke
Nederlanden en met de sympathie der Lutheranen voor
den Keizer, welke voor allen de ambten openstelt.
Ook de bekende Delftsche patriot en veelschrijver Gerrit
Paape pleitte voor een volkomen gelijkberechtiging der
katholieken. Hij was toen nog niet zoo anti-kerkelijk als hij
na zijn Fransche leerschool worden zou en betoogde in
zijn werkje „Het Patriottismus", dat ieder mensch een
godsdienst hebben moet en wel zulk een godsdienst, die
met de grondbeginselen der maatschappij strookt en de
algemeene welvaart zoo goed mogelijk bevordert. Voor
het overige moest het de maatschappij als zoodanig
volkomen onverschillig zijn, tot welk kerkgenootschap
hare leden behoorden. Alle godsdiensten, welk aan boven
omschreven voorwaarden voldeden, dienden dus te worden
toegelaten. Een goed patriot moest verdraagzaam zijn op
19

het stuk van den godsdienst. Hij achtte het daarom een
schreeuwende onrechtvaardigheid, dat de Roomschgezinden
buiten het genot der burgerlijke voorrechten werden gesloten. Zij kunnen immers, zoo schrijft hij, volgens hun
leer aan al de wetten en voorwaarden der maatschappij
voldoen en meer kan men van hen als patriotten niet
eischen. En waarom zou dan de maatschappij het eene lid
boven het andere stellen, daar deze toch ten haren opzichte
volmaakt gelijk staan ?
Overigens gooit Paape het idee eener heerschende kerk
nog niet geheel weg. De eene godsdienst kan, volgens hem,
daartoe meer geschikt zijn dan de andere, indien zijne
gevoelens en voorschriften meer het nut der maatschappij
bevorderen. Er kunnen staatkundige redenen zijn, waarom
men de aanhangers der heerschende kerk boven anderen
zou bevoorrechten. Het zouden echter steeds ,,staatkundige"
redenen blijven, die eigenlijk den toets van het gezond
verstand en van het natuurrecht niet kunnen doorstaan en
die men alleen mocht laten gelden, om grooter kwaad te
voorkomen 5 8 ) .
De ,,Bedenkingen over het aanstellen van Regenten in
een vrij Gemeenebest" (Amsterdam, 1787) redeneeren
vrijwel op dezelfde manier : allen waren leden van dezelfde
burgermaatschappij ; allen erkenden dezelfde overheid, hetzelfde bestuur ; allen behoorden niet slechts dragers van
dezelfde lasten, maar ook deelgenooten van dezelfde rechten
te zijn ; zonder billijke redenen uitgesloten, zouden zij zich
kunnen aanmerken als een, in zekere opzichten, van den
staat afgescheiden lichaam 5 9 ) .
Al werden deze denkbeelden van algeheele gelijkstelling
der katholieken dus reeds verkondigd, men meene daarom
niet, dat zij, althans in de kringen der democratische patriotten, gemeengoed waren. In 1773 ,,redekavelt" Pieter Paulus
nog met zich zelven omtrent de admissie van ongereformeerden tot politieke bedieningen 6 0 ) en in 1779 is hij
over Cérisier's opinies slecht te spreken ^ ) . In zijn „Verse) C. Paape, Het Patriottisme. Rotterdam, 17 7 (Kn. 21514) 81— 7.
59)
Blz. I 76 — Zie G. W. Vreede, De regeering en de natie. 1 24 noot 2.
60)
Het nut der stadhouderlijke regeering. 2e druk. Voorbericht XII—
XIII en XVIII. (Kn. 1 9 0 2 4 ) .
61)
Pieter Paulus aan Tydeman, 3 November 1779, bij P. H. Suringar,
Biogr. Aanteekeningen betreffende Mr. Pieter Paulus. 42 en 67.
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klaring der Unie" ontwijkt hij welbewust de kwesties,
waarbij hij voor de Roomschen zou moeten opkomen, met
een „cui bono". De doopsgezinde Ds. F. A. van der Kemp
wil de katholieken uitdrukkelijk van de regeeringsambten
zien uitgesloten 6 2 ) .
Tegenover de meening van Swildens in zijn „Grondwettig herstel" staan 't Hoen's „Post van den Neder-Rhijn"
en Hespe's „Politieke Kruyer", die althans de regeeringsambten voor de heerschende religie willen reserveeren 6 3 ) ,
Tegenover Cerisier's radicale theorieën staat de meer
gereserveerde houding van zijn landsman François Bernard,
wiens opvattingen ons des te meer belang inboezemen, daar
hij volgens zijn eigen getuigenis goed-praktiseerend katholiek was, hetgeen hem bij de tegenstanders den bijnaam
„Jezuïet" of „Loyola" bezorgde 6 4 ) .
Oorspronkelijk De Rest geheeten, kwam hij in het begin
van den patriottentijd naar Leiden, waar hij den naam
Bernard aannam. Behalve met de boven reeds genoemde
Fransche journalisten had hij hier contact met de regentenpatriotten J. van Rooyen, F. G. Blok en H. B. van Halteren,
Naar aanleiding van verschillende politieke gebeurtenissen
publiceerde Bernard een aantal uitvoerige en goed doorwerkte pamfletten, waarin hij zich fel anti-Engelsch, doch
ten opzichte van den stadhouder en het Oranjehuis zeer
gematigd toonde. Men zou hem kunnen zien als een democraat, die op verzoening met den stadhouder aanstuurt,
mits deze maar van raadgevers veranderen wil, en die
zelfs den stadhouder desnoods als een soort constitutioneel
vorst zou willen aanvaarden.
62)
Onze Wachter. ( 1 8 8 0 ) 106.
63)
De Poet van den Neder-Rhijn. IV η. ΙΘ2, 239 ; — De Politieke
Kruyer. II. n. 77, 1069.
64)
Kn. 2 1 7 4 6 . Blz. 3 — 5 . Vgl. P. J. Blok, GeechiedenU eener Holland«che Stad. III, 3 4 4 — 3 4 5 ; — L. A. van Langeraad, De Nederlandache Ambasaadekapel te Parijs 'a-Gravenhage, 1893. Ie deel, LXXI v.v. en 2 3 2 ; —
N. Ned. Biogr. Wb. Ill 3. ν. Misschien is Bernard zelfs de auteur geweest
der beruchte propositie van Leiden, welke op initiatief van president-schepen
Van Halteren bij de Staten van Holland werd ingediend en waarin een scherp
onderzoek gevraagd werd naar de onbegrijpelijke werkeloosheid van de vloot
en de schandelijke vernederingen, welke de Republiek zich in den vierden
Engelschen oorlog liet welgevallen ( 1 6 Juli 1782). Deze stap, die voor een
goed deel gericht was tegen het beleid van den Prins, liep uit op een conflict
tusschen Holland en den stadhouder en werd aanleiding voor een pamflettenpolemiek, waarin Bernard in ieder geval zijn aandeel had. (Zie Kn. 2 0 0 6 0 ) .
Zijn pamfletten zijn: Kn. 1 9 8 6 9 — 2 0 0 6 1 — 2 0 1 0 1 — 2 0 3 7 5 — 2 0 3 7 6 — 2 0 4 8 9
— 2 0 4 9 0 — 2 0 4 9 1 — 2 1 7 4 4 — 2 1 7 4 6 . Over h e m : Kn. 2 0 4 9 2 — 2 0 4 9 3 .
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In zijn „Vrije Gedachten van een Burger over het verval
van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden", waar
hij uitvoerig het,,zaad van verderf "besprak, dat in de staatsregeling der Republiek van het begin af gelegen was, het
gemis namelijk van een centraal gezag, signaleerde
hij ook het feit, dat de Roomsch-Katholieken in
strijd met de Unie in hun rechten waren verkort en dat de
godsdienstige verdraagzaamheid niet zoo uitgestrekt en zoo
algemeen gold, als de Unie had vastgelegd 6 5 ) .
Zooals gezegd, trad Bernard in 1783 in dienst bij den
katholieken uitgever J. A. Crajenschot te Amsterdam, als
redacteur van „Le Politique Hollandais". Lang duurde
echter de samenwerking niet. Mogelijk vond Bernard zich
ook hier te kort gehouden, evenals later aan een andere
Amsterdamsche courant, waarschijnlijk de „Oprechte
Nederlandsche" van Schuurman, waar de „baas" hem
tegenhoudt als hij scherp is, uit vrees, dat de krant er van
lijden zal ! 6 6 ) .
Hoe dit ook zij, in Juli 1784 begon hij een eigen weekblad „De Batavier", dat werd uitgegeven door F. de Does
te Leiden, die reeds verscheidene pamfletten van hem had
gedrukt. In dit blad bepleitte hij de bijeenroeping eener
groóte Nationale Vergadering om de in de Unie van Utrecht
binnengeslopen misbruiken te herzien, zooals door Zeeland
op 3 Mei aan de Provinciën was voorgesteld en waarmede
Holland zich op 12 Juli had accoord verklaard. De Batavier
gaf nu voor een dergelijke herziening de richtlijnen aan,
waarbij natuurlijk ook het 13 e artikel der Unie betreffende
den godsdienst onder de loupe werd genomen. Na eerst nog
eens de voortdurende schending van dit artikel te hebben
geconstateerd, stelde Bernard een vernieuwing en uitbreiding hiervan voor, „die alle Christelijke gezindheden in
de Republiek van vrijheid van gewissen en godsdienstoeffening verzekerde, zodanig, dat de bijzondere lieden, die
dezen verschillenden gezindheden waren toegedaan, in den
Staat genot hadden van alle rechten, privilegien en
prerogativen, die vrije, brave en getrouwe ingezetenen van
den gemelden Staat toekomen". Het 14 e artikel betreffende
de alimentatie der monniken zou thans kunnen vervallen.
65) Kn. 20101, blz. 74.
66) A. R. A. Coll. Dumont-Pigalle. A. Brieven van Bernard aan Duroont'
Pigalle 1786—1787.
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„Gelukkiglijk hebben wij dit gebroedsel niet meer", schrijft
e
Bernard, die met deze uitspraak bij sommige 18 eeuwsche
67
pastoors niet uit den toon valt ! ) . De algemeene gods
dienstige vrijheid en het gelijk recht voor alle klassen van
ingezetenen, ook om naar de ambten te streven, wordt
door hem nog eens benadrukt, als hij de Stedelijke en
Provinciale Vergaderingen bespreekt, welke aan die Natio
nale Vergadering vooraf moeten gaan en waar een provin
ciale constitutie moet worden opgesteld, die eerst nog door
68
de afgevaardigden der gilden zal worden onderzocht ) .
Ofschoon uit deze beginselen de burgerlijke pariteit voor
katholieken logisch voortvloeit, durft Bernard dien eisch
echter niet tot het uiterste volhouden 6 9 ) . Bij zijn bespreking
van het „Plan van 1782", dat door de Hollandsche pen
sionarissen De Gijselaar, Van Berckel en Van Zeebergh in
hunne geheime bijeenkomsten zou zijn opgesteld en in
October 1 783 door de Vaderlandsche Regenten op hunne
vergadering te Amsterdam als actieprogram zou zijn aan
genomen 7 0 ) , oefent Bernard critiek uit op de bepaling,
dat wel alle protestanten, doch niet de Roomschgezinden
tot de Regeering verkiesbaar zijn, er echter bijvoegend,
dat de Roomschen dit nooit met geweld zullen afdwingen,
doch liever zullen blijven ,,zuchten over 't ongelijk, welk
men hun doet".
In een ander artikel, waar hij de verkiezing van burge
meesters en vroedschappen door de burgers bepleit volgens
een zeer ingewikkeld getrapt stelsel, krabbelt hij nog verder
terug. Wel wil hij dissenters toelaten als voorzitter der wijk
vergaderingen, die de kiezers zullen aanwijzen, doch de
eigenlijke regeeringsambten (burgemeester, schepen, secre
taris, griffier, hoofdofficier der stad) moeten voorbehouden
blijven aan belijders van den heerschenden godsdienst.
67)
De Batavier. I n. 23, 1 8 9 — 1 9 0 . ( 1 3 December 17Θ4).
68)
De Batavier. I n. 25, 206 ( 2 7 December 17Θ4).
69)
Ibidem. II n. 3, 22 ( 1 7 Januari 1765).
70)
H. T. Colenbrander ( D e patriottentijd. I, 267 noot I) kent dit plan
alleen uit de nagelaten papieren van Rendorp, Reigeraman en Van de Spiegel,
Oranjegezinden du«. Ala vroegate vermelding van dit plan citeert bij een boek
uit 1 786. Schlözer'a Apologie van den Hertog. Het plan komt echter reeda
voor in Manzon'a Courier du Baa-Rhin 1 784 n. 1 02, 848. Bernard, die toch
goede relatiea had in Leidache regentenkringen en het plan zelf „zoo
belachelijk niet vindt", beachouwt het niet ala authentiek en qualificeert
het ala een lasterlijk verzinael van den Orangiatiachen courantier Manzon met
het doel, de patriotten in moeilijkheden te brengen. (Batavier, II n. 1, 6 v.
3 Januari 1 7 8 5 ) . Het ia inderdaad opvallend, dat wij dit plan alleen in Orangiatiache bronnen aantreffen. Vgl. Bydr. Med. Hiat. Gen. X X ( 1 8 9 9 ) 86.
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Het is immers betamelijk, vindt hij nu, dat de natie een
uitwendigen eenparigen eeredienst aanneme en de Regeerig dient en corps daarbij aan het hoofd te gaan 7 ' ) . Op een
andere plaats motiveert hij ditzelfde standpunt met het argument, dat een Regeering, uit verschillende gezindheden bestaande, het niet in alle gevallen eens zou kunnen zijn.waaruit
groóte beroerten in de maatschappij zouden voortvloeien 7 2 ) .
Ook in de practijk van de patriottische politiek is van
algeheele gelijkstelling der katholieken en andere dissenters
met de leden der heerschende kerk nog geen sprake. Bij
den storm, welke in de patriottische pers losbreekt over de
onhandige propositie van den prins tot uitsluiting der nietgereformeerden uit alle politieke bedieningen en ambten
( 9 October 1783), gaat het alleen over de lagere betrekkingen. Minstens even duidelijk wordt de noodzakelijkheid van
uitsluiting der katholieken uit regeeringsambten geurgeerd
als hunne toelating tot de lagere bedieningen wordt
gevraagd 7 3 ) . De practische resultaten dezer overwegend
propagandistische actie, de toelating te Utrecht, Dordrecht,
Gouda, Alkmaar, Gorinchem en Purmerend betroffen alleen
ambten, welke geen betrekking hadden op de stadsregeering 7 4 ) .
In de democratisch-patriottische regeeringsreglementen,
welke hier en daar worden ingevoerd, zien wij de dissenters,
ook de Roomschen, wel toegelaten als kiezers en ook als
gecommitteerden uit de burgerij, doch de vroedschapsplaatsen blijven overal gereserveerd voor de belijders der
ware Gereformeerde Religie volgens de Synode van Dordt.
Aldus gebeurde het in het rebelsche stadje Wijk-bij-Duurstede op 25 Juli 1785, te Utrecht bij de omwenteling van
Augustus 1786, in het patriottennest Heusden op 6 Januari
1787 en eindelijk ook te Haarlem op 5 September 1787,
waarvan het reglement nog als een model voor de overige
steden, plaatsen en vlekken werd gepubliceerd I 7 5 ) .
71)
De Batavier. II n. 2 2 — 2 3 , 175 tot 183 ( 1 3 Mei 1 7 8 5 ) .
72)
Ibidem. II n. 48. 390 ( 1 4 November 1 7 8 5 ) .
73)
Post van den Neder-Rhijn. IV n. 163, 62 ; — n. 182, 238. Considcratien op de Propositie. . . . vervat in een bri e ν van een gereformeerd heer
te Amsterdam a a n zijnen doopsgezinden broeder te Schiedam. ( 1 7 8 3 ) 8.
74)
Zie onder blz. 30 v.v.
75)
Heusden : J. A. de Chalmot, Verzameling
XL VII, 1 4 2 — 1 4 9 . —
Wijk bij Duurstede : Politieke Kruyer, VI n. 268, 8 6 — 9 6 . — H a a r l e m :
Ibidem X n. 479, 1 0 0 — 1 2 1 . — U t r e c h t : Onze W a c h t e r . ( 1 8 8 0 ) 106. Vgl.
H. T. Colenbrander, De Patriottentijd. II, 3 6 5 .
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Ook al hadden de leiders der democraten verder willen
gaan, zij zouden toch geremd zijn door de publieke opinie.
Men stelle zich niet te veel voor van den invloed der 18 e
eeuwsche meer vrijzinnige geschriften op de burgerij. Voor
deze was de religie nog steeds een factor van beteekenis,
ook in politicis. „Geloofsgenootschap met Engeland" is een
voornaam argument in de polemiek over de buitenlandsche
staatkunde vóór en tijdens den vierden Engelschen oorlog.
Herhaaldelijk moeten de patriotten dit argument, dat ook
in de hooge politiek opgeld deed 7 6 ) f weerleggen en een
samengaan met het „katholieke" Frankrijk verdedigen 7 7 ) .
Een aantasten van de voorrechten der heerschende kerk
zou de partij bij vrijwel al hare lidmaten onmogelijk hebben
gemaakt. Men hoore slechts wat een niet-katholiek in 1794
vertelt over de reacties op de toelating der Roomschen tot
de lagere ambten in eenige steden. ,,Toen eenige Vaderlandsche Regenten pogingen aanwendden om de Roomschgezinden tot ambten toe te laten, verklaarden duizende
leden van de Heerschende Kerk openlijk, dat die schikking
hun geweldig stuitte, schreeuwden dat die Regenten het
land weer Roomsch trachtten te maken" 7 e ) . Theorieën, als
die van Van der Marck, konden reeds uit propagandistisch
oogpunt niet worden geduld en spoedig na zijn optreden
te Deventer klinkt reeds de waarschuwing van J. D. van
der Capellen : „De godsdienstige vrijheid is een punt
dat hij nooit moet aanroeren met mond noch pen. Hij bepaale zich alleen tot de burgerlijke" 7 9 ) .
Zelfs de actie der katholieken om toelating tot het burgerschap en de gilden te verkrijgen, stuit in de Geldersche
en Overijselsche steden op tegenstand. Tot de colleges van
burger-gecommitteerden had men hen daar toegelaten. Maar
dat was dan ook alleen, „wijl het geene collégien zijn, die
met eenig gezag zijn bekleed". Overigens was men er
„ijverig voor de Predominante Kerk" 8 0 ) . Zoodra de
toelating tot het burgerschap en de gilden ter sprake
76) H. T. Colenbrander, De patriottentijd. III, bijlagen 4 1 .
77) Poet van den Neder-Rhijn, Ι η. 2Θ, 226 ¡ — Ι η. 34, 282 ; — Ι η. 45,
381 ; — II η. 73, 627 ¡ — IV η. 197, 381 : advies van J. D. van der
Capellen aan de Staten van Overijael over de buitenlandsche politiek. Kn.
20491 (F. Bernard) 5 8 — 5 9 .
78) Kn. 22455 Ь. biz. 12.
79) Brieven van en aan J. D. van der Capellen van de Poll, uitg. door
W. H. de Beaufort. (Werken H. С , N. S. 2 7 ) 580.
80)
Ibidem, 6 8 4 .
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kwam, steeg die ijver nog aanzienlijk : de kleine
burgerij vreest de concurrentie der katholieken en bena
deeling in hare nering. Te Nijmegen requestreeren in
1785 alle gilden, behalve het kramersgilde, tegen een der
gelijk verzoek der katholieken en de vrees voor hunne toe
lating schijnt er de patriottische beweging ernstig te hebben
geremd. Te Arnhem blijft een katholiek request van 1784
zonder uitwerking en een tweede van Maart 1785 wordt
door de patriottische gemeenslieden zelf op de lange baan
geschoven. Men stuurde het achtereenvolgens aan de 48
gemeenslieden telkens voor veertien dagen ter examinatie
thuis ! β'). Te Deventer heeft deze kwestie tot ernstige
verdeeldheid onder de patriotten aanleiding gegeven. Reeds
bij de requestbeweging tegen het regeeringsreglement van
1785 komen hieromtrent twee stroomingen naar voren en
als de meerderheid van Raad en Gezworen Gemeente bij
de invoering van het nieuwe regeeringsreglement in 1786
de katholieken op denzelfden voet als de doopsgezinden
tot het burgerrecht toelaat, geeft dit aanleiding tot het ont
staan van twee vijandige partijen, welke beiden een eigen
lichaam van gecommitteerden benoemen en tusschen welke
het zelfs tot formeele straatgevechten komt met doodelijken afloop θ 2 ) . Wanneer de Staten van Friesland op 28
October 1785 een nieuw regeeringsreglement voor de stad
Leeuwarden willen opstellen met inachtneming van de
rechten zoowel van magistraat en vroedschap als van de
breede gemeente, dan worden alleen de burgers van de
gereformeerde religie uitgenoodigd om hunne desiderata in
te dienen в э ) . Zeker, de Post van den Neder-Rhijn protes
teerde herhaaldelijk tegen deze en dergelijke maatregelen ;
maar men vergete niet, dat zijn redacteur Pieter 't Hoen
volgens J. D. van der Capellen op het stuk van tolerantie
βI)
Η. Α. Weatstrate, Gelderland in den patriottentijd. 28 en 8 9 . —
Vgl. D e Politieke Kruyer. V η. 224, 2 0 9 — 2 1 6 (Maart 1785). — D e Poet
van den Neder-Rhijn. VI η. 264, 9 5 4 ( θ September 1 7 8 4 ) .
8 2 ) . Η. Τ. Colenbrander, De patriottentijd. I, 288, noot 2. — III, 156. —
W. J. F. Nuyene, D e emancipatie
Onze Wachter, 1880. 109 v. —
Poet van den Neder-Rhijn, Χ η. 475, 60 en 255 v. — De Politieke Kruyer,
VIII η. 412, 6 9 5 — 7 0 8 en η. 413, 7 1 2 — 7 2 4 .
83)
Poet van den Neder-Rhijn, VIII η. 390, 6 9 7 — 7 0 1 . Vgl. Χ η. 517.
461. Ook Bernard in De Batavier, II η. 48, 389 ν. proteateert hiertegen
uitvoerig : het ia een wezenlijke onrechtvaardigheid en zaait verdeeldheid.
Wederom wordt gewezen op het aandeel der katholieken in den Vrqheidioorlog en op hunne in de „Conatitutie" gewaarborgde rechten.
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zijn tijd vijftig jaren vooruit was en met zijn geavanceerde
ideeën hieromtrent het crediet van zijn weekblad in gevaar
bracht e 4 ) .
Voortdurend is men er dan ook aan patriottischen kant
op uit, om zijn gehechtheid aan de gereformeerde religie
te onderstrepen, 't Hoen verzuimt daartoe geen enkele
gelegenheid en weerlegt in zijn „Post" geduldig alle booze
briefjes van verontwaardigde lezers e 5 ) . Bernard wijst de
bewering, dat de Roomsch-Katholieken er naar zouden
streven om de heerschende godsdienst te worden en de
hervormden ten onder te brengen als leugen en Orangistische stokerij van de hand. Waarschijnlijk komt ook uit
zijn pen het artikel in de „Oprechte Nederlandsche Courant"
van Dirk Schuurman te Amsterdam, waarin het vooroordeel bestreden wordt, dat de tegenwoordige staatsonlusten
zullen uitloopen op gevoelig nadeel van den heerschenden
godsdienst. Deze bewering is louter propaganda van
drijvers, die het volk willen wijsmaken, dat Roomschen en
andere dissenters ten voordeele hunner kerkgemeente een
staatsomwenteling zoeken. Dwaasheid ! De Roomschen, de
talrijkste groep, zijn altijd trouwe onderdanen geweest. In
de vrij corpsen gorden zij de wapens aan voor een „Acte
van Verbintenis", waarbij voor de zekerheid van den hervormden godsdienst is gezorgd e 6 ) . Inderdaad : de vijfde
vergadering van Vaderlandsche Regenten, op 7 en 8 Augustus 1786 te Amsterdam gehouden, waar reeds niet meer
de aristocratische richting, doch de geest van Van der
Capellen den toon aangaf, verklaarde in haar Acte van
Onderlinge Verbintenis „geene andere bedoeling te hebben,
dan den ware Christelijken Gereformeerden Godsdienst,
zoals dezelve in de publieke Kerken dezer landen geleerd
wordt — welke wij benevens de Burgerlijke Vrijheid houden
voor de ontschatbare vastigheden van Neerlands staatsgebouw — met allen jjver, ernst en nadruk te handhaven,
zonder mede te werken of te gedogen, dat de Gronden van
dien godsdienst op eenigerhande wijze worden ondermijnd,
behoudens nogthans een billijke vrijheid van GodsdienstΘ4) Brieven van en aan J. D. van der Capellen tot den Poll, ui tg. door
W. H. de Beaufort. (Werken H. C . N. S. 27) 744. Capellen aan 't Hoen.
Zwolle 8 Februari 1784.
85)
Poat van den Neder-Rhün. I n . 5 1 . 419
4 3 4 : — I V n. 1 5 9 . 3 1 — 3 9 .
86)
De Batavier, II n. 36, 294, 6 September 1785 en ; Oprechte Neder,
landache Cpurant, ц. 138, 4 November 1786.
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oeffening voor andere gezindheden" e 7 ) . De groóte krijgsraad der Rotterdamsche schutterij verklaarde in een adres
van 22 April 1 787 aan de vroedschap, waarin het aftreden
van zeven leden werd gevorderd, „dat zij de heerschende
Kerk mede niet benadeeld, maar integendeel wilden gehandhaafd hebben bij de Openlijke Godsdienstoeffening en
Leere in het laatste Nationaale Synode te Dordrecht vastgesteld, behoudens de Christelijke Verdraagzaamheid jegens
de andere Gezinten, welke bij den Souverein zijn toegelaaten of geconniveerd" θ β ) . Ook op de „Poincten van
deliberatie" voor het reces der algemeene Provinciale Ver
gadering van krijgsraden, geconstitueerden, gewapende
genootschappen, burger-sociëteiten en patriottische corporatiën, te houden binnen Amsterdam op den 17 September 1 787, welke door den inval der Pruisen hare agenda
niet kon afwerken, prijkte als 19 e punt een propositie tot
het geven van een openlijk declaratoir ter geruststelling van
de belijders van den publieken godsdienst e 9 ) .
Moeten wij dus concludeeren, dat de patriotten-beweging
geen volledige burgerlijke pariteit, laat staan opheffing van
de heerschende kerk zou hebben gebracht, tevens kunnen
wij erbij voegen, dat dit door de katholieken zelf nog niet
ernstig werd nagestreefd. De Post van den Neder-Rhijn
prijst het in hen, dat, „daar zij overtuigd zijn van de noodzakelijkheid, dat er een heerschende Godsdienst plaats
hebbe, zij zonder naar dit voorrecht ijverzuchtig te zijn, voor
de Vrijheid en Privilegien met de braave Contra-Remonstranten als om strijd ijveren" 9 0 ) . Dat deze voorstelling
op waarheid berust, blijkt uit de requesten, welke door de
katholieken werden ingediend ; argumenten voor het tegendeel hebben wij nergens ontmoet. Wanneer de Amhemsche
katholieken in 1784 om de vruchten van het burgerschap
vragen, zonderen zij uitdrukkelijk uit „de magistratuur en
zodanige ampten, welke volgens de Constitutie des Lands,
alleen aan de leden der Gereformeerde Kerke behooren opβ7)
J. A. de Chalmot, Verzameling
II, 290. — H. T. Colenbrander,
De patriottentijd. Ι, 28Θ. Vgl. II, 2 5 3 — 2 5 4 .
88)
J. Kok, Vaderlandech Woordenboek. XXV. Am«terdam. J. Allart,
1791. 147. Request afgedrukt in Rotterdamsche Courant, Donderdag 26
April 1787, n. 50.
89)
J. A. de Chalmot, Venameling
XXIII, 1 7 9 — 1 8 7 .
90)
DC η. 4 2 1 , 9 5 3 .
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gedragen te Xvorden" ^ 1 ) . Bij hun tweede verzoek in Maart
1785 zijn zij nog bescheidener en verklaren, niet te streven
naar benoembaarheid tot publieke ambten, naar voordeelen
als de alimentatie van katholieke weezen, noch naar de
directie der gilden 9 2 ) .
De Utrechtsche pastoors en armmeesters hebben bij de
indiening der bezwaarschriften in 1 784 een vrij uitvoerig
wenschlijstje : vrijheid tot het oprichten van een of meer
katholieke scholen, intrekking van de plakkaten en ordonnantiën tegen de vrije godsdienstoefening, meerdere gelijkstelling in het burgerlijk recht, vooral vergunning aan
Roomschgezinde weduwen en meerderjarige ongehuwde
dochters om hare eigen goederen te administreeren, vergunning aan Roomschgezinden om, ongehinderd blijvende
in hunne geloofsbegrippen, hun kost te koopen in proveniershuizen, en dan, openstelling van eenige kleine ambten.
Maar aan het slot verklaren zij uitdrukkelijk, de zaken van
staats- en stadsbestuur aan staatkundigen over te laten en
nergens vorderen zij voor de katholieken politieke
rechten 9 3 ) .
3.

De desiderata der katholieken.

De activiteit der katholieken beperkte zich dus vooral
tot het ageeren tegen bepaalde, concrete onbillijkheden
en hierbij hadden zij den steun der democraten achter zich.
Zoowel de invloedrijke „Post van den Neder-Rhijn" met
zijn oplage van ruim 2400 exemplaren, als ,,De Politieke
Kruyer" ontplooiden hierin een groóte activiteit. Al gaan
zij niet zoover als professor Van der Marck, als Cerisier
en de schrijver van het „Grondwettig Herstel", de argumenten van deze heeren worden gaarne overgenomen, om
meer bescheiden desiderata vervuld te krijgen. Herhaaldelijk worden in deze tijdschriften plaatselijke mistoestanden gesignaleerd. Is ergens een succes behaald, dan
wordt het aanstonds aan andere steden ten voorbeeld
gesteld. Dat in deze journalistieke polemiek ook gaarne
het economisch belang der verdraagzaamheid naar voren
geschoven wordt, dat hierbij het rijke Holland met
91)
92)
93)

Poet van den Neder-Rhijn, VI n. 264, 954.
H. A. Weatstrate, Gelderland in den patriottentijd. 28.
H. T. Colenbrander, De patriottentqd. II, 202 noot.
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zijn grootere economische vrijheid voor de dissentere
wordt uitgespeeld tegen Overijsel, Gelderland en Zeeland,
waar het keurslijf der gilden speciaal de katholieken knelde,
zal geen verwondering wekken 9 4 ) . Al zijn ook propagandistische motieven aan deze activiteit niet vreemd, al komen
deze nu en dan zelfs vrij sterk naar voren 9 5 ) , ongetwijfeld
heeft toch deze steun voor de katholieken verschillende
voordeelen afgeworpen, rechtstreeks, waar de patriotten
over voldoenden invloed beschikten, onrechtstreeks, waar
men hun den wind uit de zeilen wilde nemen.
Nadat het patriottische vroedschapslid Mr. Jacob van
Haeften te Utrecht nog in 1783 tevergeefs had geprobeerd,
om zonder verdere formaliteiten een hem toevallende
kleppermansplaats aan een Roomschen Jan de Schoenlapper
te vergeven, — tegenstanders in de vroedschap beriepen
zich op de stadsresoluties —, ging men in December van
dat jaar er toe over, om officieel de lagere ambten voor
alle Christengezindheden open te stellen 9 6 ) . Bij deze gelegenheid publiceerde de ,,Post van den Neder-Rhijn" 9 7 )
het hierna volgende „gedicht uit Roomsche pen", dat zeer
goed aangeeft, hoe groóte beteekenis de tijdgenoot aan
dezen maatregel hechtte.
LIERZANG. Ter gelegenheid van het door Utregte Vroedschap
genomen gunstig besluit, waarbij, in 't vervolg, de Leden van
allerleü Christen Godsdienst tot het bedienen van eenige Stadsambten gewettigd worden.
Wiens hart gloeit niet in dankbaarheid,
Wen 't aan de zorg gedenkt van Utregts Burgervaadren ?
Nooit word, naar eisch, den lof verbreid
Dier Braaven, welker wijs beleid ;
Wien 't vuur van Vryheidmin en Eendragt speelt in de aadren.
't Genoegen prijkt op elks gelaat ;
De Bisschopsstad weergalmt van blijde beurtgezangen.
Jö triumf ! de vroede Raad
Toont hoe hem 't heil van Stad en Staat,
V e r d r a a g z a a m h e i d ter harte gaat.
Ein hoe hij waarlijk deelt, ín 's algemeens belangen.
94)
95)
96)
97)
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De Politieke Kruyer, VIII n. 41 2, 698 ; — n. 4 13, 714 en 7 I 7 v.v.
DePo«t van den Neder-Rhijn, V i n . 307, 1301 v.; — IX η. 4 3 3 . 1055.
De Politieke Kruyer, Ι η. 27, 265 ν. en II η. Θ0, 1124 ν.
Pott van den Neder-Rhijn, IV η. 203, 439 v. ( 17 Januari Ι7Θ4).

G e e n denkversckil in Codsdienstpligt
Weerhoudt den Burgren thans naar ambt en eer te streeven ;
V e r d r a a g z a a m h e i d verspreidt een licht,
, Waarvoor de vuige D w e e p z u c h t zwicht.
Al wie naar Jezus leer zich richt
Mag veilig in den rang der d i η g r e η zich begeven.
Z o u d e eerlijkheid den
Protestant
T e n erfdeel zijn — de deugd zijn hart alléén b e w o o n e n —
H e m trouw alleen zijn ingeplant ?
ö N e e n — dit гце N e d e r l a n d
Geeft geen bewijzen aan de hand
Dat ooit de R o o m s c h e van zijn plïgt zich af liet troonen.
Gaf niet d e R o o m s c h e g o e d en bloed
T e n beste, toen Filips, d e vorst van 't dwangziek S p a n j e n ,
's Lands recht, uitzinnig en verwoed.
Vertrapte met een* yzren voet ?
Dit tuig' d e meer dan heldenmoed
V a n Brerode, Egmond, Hoorne e n . . . . ja zelfs van Oranjen.
V e r d r o e g hij niet het knellendst lot.
Gewantrouwd, als te veel gehecht aan d' Iberkoning >
W a s hij niet menigwerf ten spot
En s m a a d van een dolzinnig rot ?
Moest hij niet veel zijn hart tot G o d
O p z e n d e n in d e slechtste, afzichtelijkste wooning ?
Dan welk een ramp hem immer kweld'
Nooit v o e l d e zich zijn hart tot wraakzugt aangedreeven
H o e ook gekneveld door geweld.
Hij kust d e boeie, die hem knelt,
Wijl hij een vast vertrouwen stelt,
Dat d e A l m a g t eenmaal hem zijn rechten weer zal geven.
Ja ; eindlijk schoot d e r V o r s t e n H e e r ,
Tot delging van 't vermeend en opgetygd mistrouwen,
In S m i s s a e r t s borst zijn invloed neer
Die beurt hem op, herstelt zijn eer.
Dat H a a t en L a s t e r saamen zweer';
Vliedt, monsters 1 Vliedt 1
Gij zult hier geen meer onheil brouwen.
H e m zij door d i t e n 't n a g e s l a c h t ,
A l s ook d e n R a a d , aan wien zijn voorstel kon behagen.
En 't staafde door zijn oppermagt,
Alle eer en achting toegebracht :
Een zuil, die 't w o ê n des tijds met kracht
Weerstaat, vereeuwig' H e m tot aan het laatst' der dagen I
EEN H O L L A N D S C H
3 0 December 1 7 8 3 .

ROOMSCHGEZINDE.

Noot. — Het zal zeker verwondering baaren, dat in dit dichtatukjen
alleen van de Roomachgezinde Chriatenen gewaagd word, maar de zelve zal
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fa eck ophouden, zoo men in aanachouw neemt, dat
meest belang hebbende en meest verdrukte leden
gezindheden uitmaaken ; en boven dien, zijn de
hier en daar, nog wel met een ambtje begiftigd,
bijna overal verstoken zijn.

deeze lieden, de talrükate,
der ampteloze ChriatenLutheranen en anderen,
w a a r v a n de Roomachen

In het volgende jaar werd het voorbeeld van Utrecht
gevolgd door Dordrecht, Gouda, 'Alkmaar en Gorinchem,
waarbij in de twee laatstgenoemde steden de toelating ook
van katholieken speciaal wordt vermeld, evenals te Purmerend, waar in Juli 1786 een zelfde maatregel werd
genomen 9 8 ) . Te Deventer werd — zij het dan niet met
algemeene instemming — in dit zelfde jaar aan de katholieken het burgerrecht geschonken.
Een krachtig request van 63 vooraanstaande katholieken
leidde in 1785 te Groningen tot de intrekking van een
hatelijke beschikking, uitgevaardigd op 11 Mei 1731,
waarbij de Roomschen van de rangen van adelborst en
onderofficier bij de schutterij waren uitgesloten. Deze beschikking was het vorige jaar juist nog eens geurgeerd " ) .
In Leeuwarden had een protest der burgerij den magistraat
ervan weerhouden, om een dergelijke uitsluiting der Roomschen in het nieuwe reglement der schutterij op te nemen,
terwijl Purmerend en Alkmaar zich nog breeder van opvatting toonden en in 1786 zelfs de officiersplaatsen voor
de katholieken openstelden , 0 0 ) .
Te Utrecht kwam men in 1785 aan het bezwaar der
katholieken tegemoet betreffende het beschikkingsrecht
van weduwen en jonge dochters over h u n n e goederen ' 0 ' ) .
In Holland stond men hun meermalen toe, om in afwijking
van het plakkaat van 1730 nieuwe staties op te richten , 0 2 )
en de Staten van Overijsel namen in 1786 ten behoeve
der katholieken van Hengelo, Borne en Almelo hetzelfde
besluit , 0 3 ) . Op 22 Januari 1785 verleenden de Staten van
98)
De Politiek Kruyer, VI n. 307, 719. — A . R. A. Coll. DumontPigalle, M . M . M . n. 2 8 — 3 1 .
99)
J. A . de Chalmot, Verzameling
XX, 8 5 — 8 7 en 126.
100)
De Politieke Kruyer, VI n. 274, 195; — n. 290, 4 3 7 : — VII η .
357, 684 v.v. — J. T h . Viaaer, Kerk en Staat, III, 5.
101)
W. Р. С Knuttel, De toestand
II, 2 5 0 .
102)
Ibidem, II, 244 : Hilversum en Rijswijk 1 7 8 3 . Verdere voorbeel
den : Maassluis, 1780 ( B . B . H . I, 1 8 7 3 , 9 6 ) — Z a a n d a m , 1784 ( B . B . H .
I, 1873, 3 5 1 ) — A m s t e r d a m „De Liefde", 1784 ( B . B . H . LUI, 1936, 286)
— Hillegom, 1787 ( B . B . H . XLI, 1922, 2 1 8 ) — N a a l d w i j k , 1787 ( B . B . H .
II, 1874, 4 3 2 ) .
103)
Post van den Neder-Rhijn, IX n. 424, 9 8 3 v.
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Holland op Voordracht van Haarlem aan de katholieke
godshuizen vrijdom van impost op brood, bier, turf en
spek, een maatregel, welke spoedig ook tot hunne huiszittende armen werd uitgebreid en voor hen een niet
geringe financieele verlichting beteekende. In Groningen,
waar deze vrijstelling reeds sedert 1775 bestond, kregen
zij op 22 Januari 1 785 vrijstelling van belasting voor de
,04
kerkgebouwen
).
Van nog grooter belang was echter de actie tot afschaf
fing der bienvenuen, der admissie- en recognitiegelden. Al
waren deze gelden op illegale basis ontstaan uit de
knoeierijen der ambtenaren bij de uitvoering der plakkaten
tegen de katholieken, voor de Generaliteitslanden werden
zij in 1 730 officieel door de Staten-Generaal geregeld. Ook
in Holland werden zij rond het midden der eeuw practisch
door het gewestelijk bestuur erkend als een door de
gewoonte gewettigde belasting. Dit geschiedde naar aan
leiding van de moeilijkheden, welke de katholieken hier en
daar tegen de betaling dezer zeer drukkende extra-belasting
gemaakt hadden , 0 5 ) . Na deze beslissingen van 1751 en
1753 schijnen zij zich in het onvermijdelijke te hebben
geschikt tot in de tachtiger jaren onder patriottische in
vloeden de actie voor afschaffing weer opleeft.
Aan het begin van deze actie zien wij reeds aanstonds
een figuur, welke bijna symbolisch is voor het begin onzer
emancipatie-geschiedenis. Wij bedoelen den pastoor van
Rijnsaterwoude, Michael Hendrik Witbols. In het begin
van 1 780 had Rijnland een nieuwen dijkgraaf en baljuw
gekregen in den persoon van den sterk stadshoudersgezinden Wigbold Johan Theodoor van der Does, vrijheer der
beide Noord wij ken. Volgens gewoonte togen op 22 April
104) W. Р. С Knuttel, De toestand
II, 2 4 7 — 2 4 9 . Naar aanleiding
hiervan noteert Dumont-Pigalle, dat bet sedert kort op enkele plaatsen aan
de katholieke armhuizen is toegestaan, om een wekelijksche collecte te
houden bij hunne geloofegenooten, terwijl de protestanten indistinctement
collecteeren bij katholieken en protestanten. Hij keurt dit sterk af. A. R. A.
Coll. Dumont-Pigalle, M. M. M. n. 5. De Staten van Utrecht hadden reeds
in 1777 aan de katholieken ten platten lande toegestaan, om de collecten
bij de begrafenis van R. K. voor de R. K. armen te behouden. Kerke
lijke Bibliotheek, Nieuwe. II, 2 3 1 .
105)
Resolutie Staten-Generaal, 19 Juli 1730. W. Р. С Knuttel, a.w. II,
2 0 7 — 2 1 5 . — Resoluties Staten van Holland, 22 April 175), 28 September
1753, 17 Januari 1759. W. Р. С Knuttel, a.w. II, 2 5 2 — 2 5 7 .
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van dat jaar de negen aan hem onderhoorige pastoors naar
het gemeenelandshuis te Leiden, om den nieuwen functionaris ,,met gouden handschoenen" te verwelkomen. Het
bedrag van dit douceurtje was door den baljuw zelf bepaald
en hij was nu juist niet bescheiden geweest in zijn eischen.
Terwijl zijn voorganger met f 700 gulden was tevreden
geweest, vorderde Van der Does niet minder dan 200
ducaten, dus bijna het dubbele bedrag. De pastoors verklaarden zich echter niet in staat deze som bijeen te brengen
en aan Witbols werd nu de weinig benijdenswaardige taak
opgedragen, om den baljuw te complimenteeren en hem
te bewegen om met minder genoegen te nemen. Met complimenten was Witbols, die als redenaar reeds een grooten
naam had, niet zuinig. Van der Does en zijn voorvaderen
werden hemelhoog geprezen en gedachtig zoowel ,,de verlichte eeuw, in welke men om de verschillende gevoelens
van Godsdienst, geen' persoonlijken afkeer voedt tegen hen,
die op dit stuk anders denken" als ook de vaderlandsliefde
der katholieken, die „des noods zijnde, ter verdediging van
ons land, goed en bloed willen opzetten", durft Witbols
op de gunst van den baljuw rekenen. Wijzend op den verzwakten staat der katholieke gemeenten meende hij zich
verder op de toegevendheid van den baljuw te mogen verlaten. Hij had echter vergeefs gehoopt I „Hun aanspraak
had geen invloed, hun penningen geen ingang en zij
moesten met schaamte vertrekken".
Het heete bloed van den lateren afgevaardigde ter
Nationale Vergadering in aanmerking genomen, verwonderen wij er ons niet over, dat Witbols het hierbij niet liet
zitten. Aanstonds werd zijn aanspraak gedrukt en bij
Andries Koster te Leiden uitgegeven , 0 6 ) . Even later verscheen te Amsterdam een krachtige commentaar, voor welks
verspreiding ook de voornaamste katholieke uitgevers, H. en
A. Koster te Leiden, C. Kribber te Utrecht, J. A. Crajenschot en F. J. van Tetroode te Amsterdam, in het geweer
kwamen , 0 7 ) . Volgens den schrijver was Witbols veel te
bescheiden geweest. Hij had er liever op moeten wijzen,
dat de katholieken evengoed als de anderen tegen het
Spaansche juk en de inquisitie voor de vrijheid van gods106) Kn. 19481.
107) Kn. 19482, 24 Mei 1780. Aan beide pamfletten zijn mijn gegeven·
ontleend.

34

,οβ

dienst gestreden hebben
) . Lieden, „die meer de wetten
aan de overheid wilden voorschrijven dan die ontvangen",
hebben haar de plakkaten tegen de Roomschen afgeperst.
Welk waar patriot zal een bedehuis weigeren aan zijn
medeburger, met wien hij toch op school, in gezelschap en
in den handel gaarne omgaat ? Indien de „entmenschte
blauwboekjes" over de Fransche en Spaansche tyrannie ten
nadeele van het algemeen karakter der Roomschen maar
uit de scholen en de bittere vragen en antwoorden maar uit
de catechismussen werden gebannen, dan zou die onver
draagzaamheid spoedig ophouden, temeer, daar men toch
in de hoofdpunten der leer overeenkomt I Nergens bestaat
een plakkaat, dat de Roomschen verplicht om hun gemeente
uit te putten voor de vrijheid van godsdienstoefening en
zeker niet om een bepaalde som op te brengen. Dat dit toch
gebeurt, ligt aan de „nederige verlegenheid", aan de „ver
keerde verdraagzaamheid" der pastoors en strekt, behalve
aan hen zelf, ook aan de armen tot nadeel. Ten slotte protes
teerde hij nog tegen den bekenden eed op de kerkorde, welke
de Roomsche priesters bij hunne benoeming moesten af
leggen, als gevolg van de verdachtmakingen der Jansenis
ten. Wordt het geen tijd, zoo vroeg hij zich af, dien
vernederenden eed te weigeren 1 0 9 ) .
Al verscheen er nu ook te Rotterdam een, overigens
zwakke, weerlegging van dit geschrift ^ 0 ) , de bal was aan
108)
Het aandeel der katholieken in den opstand wordt hier (Kn.
194Θ2), naar mijn weten voor het eerst, van katholieke zyde naar voren
gebracht en verder aangehaald in twee preeken van Witbola uit I 762 (Kn.
2 0 3 6 3 ) . In dit verband wordt dan meestal het „Roomsche bloed" van Egmond
en Hoorn genoemd. Ook de patriottische publicistiek neemt dit argument
tegen de onderdrukking der katholieken graag over. Zie : Post van den
Neder-Rhijn, IV n. 182, 2 4 2 ; — n. 203, 4 4 0 ; — n. 191. 3 2 5 ; — V I n. 2 9 2 ,
1187; — n. 3 0 0 , 1251. Grondwettig Herstel 1, 3 8 5 . Het argument werd
zelfs aangehaald in het advies van 12 Oct. 1786 tot afschaffing der recogni
ties, uitgebracht door Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland. In
ζϋη dankadres voor de afschaffing der recognities in Holland werkte Witbole
dit nog verder uit : „Niets verlangen de Katholieken dan de vrijheid, welke
de Roomsch-gezinden den Spaanschen dwingeland uit deszelfs vuist door de
wapenen hebben helpen ontweldigen, en waarvoor — wy durven 't zeggen —
meer Roomech dan Protestant bloed gestort is". J. H. J. M Witlox, D e
Katholieke Staatspartij. I, 9.
109) Zie voor deze eedskwestie : Advocaat der R. С Kerk. II. 3 3 — 3 5 .
H. Berendtzen, Eenvoudig Verhaal, van het beloop en den uitslag der Proce.
dures, tusschen H. Berendtren, Roomsch Priester te Maarseen, J. F. Groot
huis, J. Stevens en Wijlen L. van Crombrugge, Roomsche Priesters te Utrecht
ten eenre, en Mr. J. Heydendaal, Advocaat te Utrecht ten andere zijde over
de getrouwigheid jegens het Vaderland en desselfs Souvereinen en Regen
ten
van 1769 tot 1777. — Te Utrecht bij Cornells Kribber, 1778.
ПО) Kn. 194Θ3, door Philalethes, Rotterdam, 28 Juni, 1780.
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het rollen. Het volgende jaar weigerden de katholieken van
Naarden en Bussum de recognitiegelden te betalen en de
pastoor van Leidschendam E. J. A. Nitert deed in 1782
hetzelfde '<·).
Ook de patriottenleiders gaan zich nu met de zaak
bemoeien. J. D. van der Capellen betrok de klachten der
katholieken van Twente, speciaal over de admissiegelden,
in zijn actie tegen de afpersingen van den drost Heiden
Hompesch, een geducht papenvreter ^ 2 ) . Uit zijn correspondentie blijkt, dat hij zich rond het begin van 1783 voor
het verzamelen der gegevens met verscheidene pastoors,
o.a. Theodorus Engsman van Rijseen, in verbinding stelde , l 3 ) . In zijn nummer van 29 November 1783 schilderde
de Post van den Neder-Rhijn de afpersingen der Roomschgezinden in de zwartste kleuren af en rukte „cordaat de
ijsren deuren van de spelonk der slavernij" open, naar welke
slavernij hij een uitvoerig onderzoek had ingesteld. Niet
alleen toonde hij het onbillijke aan van de recognitiegelden
zooals die min of meer wettelijk waren gesanctionneerd, maar
hij beschuldigde de ambtenaren bovendien van willekeurige
afpersing, vooral bij de zeker illegale admissiegelden en
bienvenuen. Hij wees ook op de diep ingewortelde vrees
voor baljuw of schout, welke de priesters er van weerhield
om hun klachten naar voren te brengen. Dit was hem
bij het onderzoek van alle kanten gebleken. Hij eindigde
met een hartstochtelijk beroep op hen om de handen in een
te slaan : „Requestreer bij de Overheid met eerbied, maar
ook met vrijmoedigheid, die de zonen der Batavieren past".
Van zijn kant beloofde hij alle medewerking : „Wij zullen
met U tot onzer beider Vaderen naderen, wij zullen onze
tranen met de Uwen mengen, en om de vernietiging Uwer
kluisters smeeken !" , l 4 ) .
Dit was mooi genoeg gepresenteerd en spoedig na deze
aansporing — voorjaar 1784 — zien wij dan ook de representanten van verscheidene R. K. gemeenten ten platten
lande van Holland bij de Staten een request indienen,
waarin op afschaffing der recognitie-, admissie- en bien111) W. P. C. Knuttel, De t o e s t a n d . . . II. 257; — B. B. H. L ( 1 9 3 3 ) 324.
112) M. de Jong, Joan Derk van der Capellen, Groningen-Den Haag,
1922. 486 v.
113) Brieven van en aan J. D. van der Capellen. (Werken H. G., N. S.
2 7 ) . 60 v.. 479. Vgl. Inleiding.
I 14) Poat van den Neder-Rhyn, IV n. 191 — 192, 3 2 1 — 3 2 6 en 3 2 9 — 3 3 7 .
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venuegelden werd aangedrongen. Hun argumenten zijn de
zelfde, welke wij reeds bij Witbols en in den „Post" hebben
aangetroffen : het aandeel der katholieken in den opstand
tegen Spanje — de illegale oorsprong der gelden, welke
nooit door een plakkaat waren gewettigd — hun zware
economische druk op de gemeenten, welke met cijfers werd
aangetoond — de vaderlandsliefde der katholieken en ein
delijk een beroep op de verdraagzaamheid met verwijzing
naar het voorbeeld van andere landen. Bovendien meenden
zij, dat door het plakkaat van 1730 hun een „stille uitoefe
ning" van hun godsdienst was toegestaan en de vroegere
5
strenge plakkaten buiten werking waren gesteld ' ' ) .
Witbols was ongetwijfeld in deze actie betrokken. Op
6 Mei 1784 richtte hij zich zelfs tot den Franschen minister
Vergennes met het verzoek, om het request bij de pensio
narissen Van Berckel en De Gijselaar te ondersteunen, een
poging, waarmee hij overigens geen succes had " 6 ) . Intusschen vlotte het bij de Staten ook niet erg. Ofschoon
het stuk reeds op 24 Mei 1784 om rapport aan Gecommit
teerde Raden was gezonden, moesten de katholieken nog
in een tweede request van Januari 1 785 verderen aandrang
uitoefenen, vooraleer het rapport werd uitgebracht, dat
eindelijk op 17 Maart 1785 bij de Staten in behandeling
kwam ' , 7 ) . De opvatting der katholieken over de strekking
van het plakkaat van 1730 werd hierin onjuist geacht en
de rechtmatigheid der recognities verdedigd op grond van
verschillende Staten-resoluties. Wilde men een voor de
katholieken gunstige beslissing nemen, dan werd in over
weging gegeven de plakkaten tegen hen op te heffen, maar
dan ook tegelijk de ambtenaren op andere wijze schadeloos
te stellen. De Staten namen echter op dit 'rapport geen
finale resolutie. Na een nieuw verzoek der katholieken
op 16 Februari 1786, dat door Gouda werd ondersteund,
werden eindelijk op 18 Maart althans de admissie- en bienvenuegelden afgeschaft, terwijl voor de achterstallige
recognitiegelden een jaar uitstel verleend werd op 6 April.
Over de recognitiegelden werd de beslissing nog aange
houden. Tevens droeg men aan Gecommitteerde Raden op
115)
A.W., V n. 257, 895 v.; — B . B . H . XLII ( 1 9 2 3 ) 2 1 7 — 2 2 3 .
116)
H. T. Colenbrander, De patriottentijd. Ι, 2Θ9 noot.
117)
Resol. Staten van Holland, 18 Maart 1786, waar de geheels
voorgeachiedenia wordt uiteengezet. Cau, Groot Placaetboek. IX, 185.
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een onderzoek in te stellen naar den omvang daarvan en
naar een oplossing voor de schadevergoeding aan de
a m b t e n a r e n " 8 ) . Het rapport kwam op 12 October in
behandeling en 'luidde gunstig voor de afschaffing. Ook
aartspriester Meylink had zich intusschen met de zaak
bemoeid. Hij had een enquête georganiseerd, welke ook
met de draagkracht der parochies rekening hield ' " ) . Uit
de ongeveer veertig binnengekomen antwoorden, welke op
de pastorie te Alkmaar zijn teruggevonden, blijkt, dat het
opbrengen der recognitiegelden zeer zwaar viel, zoodat men
er op sommige plaatsen zelfs vaste goederen voor moest
verkoopen. Na een nieuw request zijnerzijds en het gunstig
rapport van Gecommitteerde Raden werd eindelijk op 25
Januari 1787 tot afschaffing besloten, al bleven de katholieken ook tot betaling der achterstallen verplicht , 2 0 ) .
Bij al deze verwikkelingen 'had Pieter 't Hoen in zijn
weekblad ijverig steun verleend ; hij had de katholieken
bemoedigd, als de zaken er slecht voor stonden, en steeds
nieuw materiaal en nieuwe argumenten gepubliceerd. Zeer
duidelijk had hij ook het politiek dreigement naar voren
gebracht, toen hij schreef : „De Staten zullen alles vermijden, wat de Oranjefractie zou kunnen gebruiken, om
een groóte groep van hen af te trekken" ' 2 ' ) . En inderdaad,
indien wij een Haagschen briefschrijver mogen gelooven,
dan was het er de Staten bij het nemen van deze beslissing
vooral om te doen „de gagner entièrement l'esprit du
IIB)
W. P. С. Knuttel, De toestand. ., II, 262 v. — Fel protesteert tegen
de schadeloosstelling : De Politieke Kruyer. VIII n. 3 9 0 , 344 v. Voor de gege
vens, welke door de baljuws werden ingezonden, zie : B.B.H. LV1I1 (1940)
119)
J. С van der Loos, Van knevelaryen. B . B . H . XLII ( 1 9 2 3 )
225—239.
120)
J. H. J. M. Witloz, De Katholieke Staatspartij. I, 9, meent, evenals
H. T. Colenbrander, De patriottentijd. 1, 2 8 0 noot 2, dat de recognitiegelden
in Holland reeds op I 2 October Ι 7Θ6 zyn afgeschaft en dat het besluit van
25 Januari dus slechts een nadere bevestiging geweest is van het eerste
besluit. Hij citeert voor zijn opinie de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken,
1786, 1291. Deze voorstelling van zaken, is echter geen verbetering op die
van W. Р. С Knuttel, De toestand
, II, 2 6 5 . Witloz is hier het slacht
offer van een onjuist courantenbericht, dat ook voorkomt in de Gazette
d'Utrecht van 16 October 1786. Dumont-Pigalle teekende hierbij reeds aan :
,,Cette louable Résolution n'est pas encore prise". Coll. D.-P. M. M. M. n. 9.
J. C. van der Loos, welke in zijn artikel В. Β. H. XLII de juiste voorstelling
van Knuttel geeft, neemt B.B.H. XLV ( 1 9 2 8 ) 8 de vergissing van Witlox
over.
121)
Post van den Neder-Rhün, VII η. 3 2 3 , 9 1 — 9 3 . — Vgl. ΧΙ η. 537.
646 ν. — Vgl. VII η. 337, 2 0 7 — 2 1 4 en VIII η. 4 1 2 , 8 7 5 — 8 8 2 . — Bijlagen,
XVIII stuk.
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peuple". Hij verwacht daarvan de allerbeste gevolgen, daar
meer dan een derde der inwoners, vooral op het platteland,
katholiek is '22).
Colenbrander '23) heeft er reeds op gewezen, dat de
patriottische lectuur van deze jaren ook een opmerkelijke
belangstelling .toont voor de bezwaren der Generaliteitslanden en de grieven van kerkelij ken aard komen daarbij
niet op de laatste plaats. Deze geschriften, die in StaatsBrabant druk werden gelezen, sloegen daar een actie los
tot verbetering.
Toen dan de Raad van State bij resolutie van 30
December 1 785 besloot, om aan de Stadhouders en Ordinaris-Gecommitteerden der vier kwartieren van de Meierij
op te dragen, een onderzoek in te stellen naar de
bezwaren der inwoners, kwamen van alle kanten ook
specifiek
„Roomache" klachten naar voren.
Men
vindt het onbillijk, dat de gemeenten belast worden met
het leveren en onderhouden der predikantswoningen. Op
een groot aantal plaatsen acht men het een wezenlijk bezwaar, volgens de resolutie van 19 Juli 1730 jaarlijks aan
de officieren recognities te moeten betalen voor de vrije
oefening van den Roomschen godsdienst en deze dus als
het ware te moeten koopen, terwijl alle andere gezindten
zonder betaling worden getolereerd. Dat zij „bij de minste
Timmeragie, Melioratie, of extraordinaire Reparatien van
hunne Kerkenhuizingen" telkens permissie van H. H. Mo.
moeten hebben, brengt eiken keer kosten mede en zij vragen
dan ook vrijstelling van deze verplichting „mits blijvende
op dezelve groóte en forme, zoals die zijn" en zich gedragende naar de geldende of nog te maken voorschriften.
Verder brengen de Roomschen als punt van bezwaar naar
voren, „dat in de Meyerye geen andere Geestelijken dan
de Pastoor van de Plaats en de Kapellaan, alwaar zoodanige
is, dienst mogen doen ; waar door de jonge Roomsche
Geestelijken, schoon inboorlingen van den Staat en van de
Meyerye, belet worden dienst te mogen doen, en dus van
de eene zijde de Ingezetenen genoodzaakt zijn, hunne kin122) Journal historique et littéraire, 1766 II 60. d.d. 17 Avril.
123) H. T. Colenbrander, De patriottentijd. II, 235 v. — Poet van den
Neder-Rhün. VI n. 307, 1304; — V I n. 3 0 9 . I323¡ — VII η. 360. 4 1 4 v.; —
IX η. 465, 1313.
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deren buiten 's Lands te zenden en te onderhouden, tot dat
dezelven ergens als Pastoor of Kappellaan door den Vicaris
gezonden worden, en van de andere zijde Luiden, die eenig
vermogen hebben, zich buiten 's Lands begeven en aldaar
hunne middelen verteeren". Zij vragen, dat de vicaris
voortaan geestelijken-inboorlingen vrij zal mogen benoemen
op voorwaarde, dat hij daarvan kennis geeft aan den officier
van de betreffende plaats. Ten slotte vragen zij opheffing
van het verbod, om bij gevangenen van den katholieken
godsdienst een priester toe te laten in geval van gevaarlijke
ziekte of terdoodveroordeeling.
Deze bezwaren werden door de stadhouders en gecommitteerden in hunne „Memorie" opgenomen, ofschoon zij
daaraan geen onverdeeld gunstige adviezen toevoegden,
iets, waarop de volijverige „Post" aanstonds de aandacht
vestigde , 2 4 ) . De recognitiën vonden zij „geen bezwaar".
Betreffende de kerkhuizen meenden zij, dat van een generale permissie zeer gemakkelijk misbruik zou worden
gemaakt en dat de ingezetenen dan door priesters en kerkmeesters met te hooge onkosten zouden belast worden. Daarom gaven zij in overweging, alleen toe te staan, om muren,
daken, vloeren, deuren, vensters en glazen zonder speciale
vergunning te repareeren en te onderhouden. Ook voor
onbepaalde permissie in zake benoemingen van priesters
voelden zij niet veel. Wel zouden daardoor vele penningen
binnen 's lands blijven, maar er zouden andere nadeelen
uit voortvloeien, bij voorbeeld, „dat de landlieden meerder
zouden worden aangespoord hunne kinderen tot den geestelijken staat op te voeren, dan tegenswoordig". Het zou
den vicaris kunnen worden toegestaan, acht jonge priesters
ter vervanging bij ziekte, afwezigheid, vacatures enz. als
assistenten te zenden. Voor het laatste punt — geestelijke
hulp aan gevangenen — adviseerden zij, onder eenige
beperkingen, gunstig. Terwijl op andere punten van bezwaar
door den Raad van State bij resolutie van 9 Augustus
beslist werd, achtte dit bestuurslichaam de specifiek Roomsche bezwaren zoo gewichtig, dat het de stadhouders hiervoor naar de Staten-Generaal verwees, behalve voor het
124)
Memorie van algemeene wezenlijke bezwaren der Meyerye van
'a-Hertogenboach. 'a-Hertogenboach, ( 1 7 Θ 6 ) . 49 en 5 3 — 5 6 . Ook afgedrukt
bij J. A. de Chalmot, Verzameling
XLIX, 1 3 0 — 2 6 1 . — Vgl. Poat van
den Neder-Rhjjn. Χ η . 4Θ5, 153.
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eerste (onderhoud der protestantsche pastorieën), hetwelk
geen bezwaar werd geacht en het laatste (gevangenen),
waarvoor men het advies van den advocaat-fiscaal van
Brabant wilde inwinnen , 2 5 ) .
Bij missive van 1 θ October 1786 brachten de stadhouders
en ordinaris-gecommitteerdendeze bezwaren nu bij H.H.Mo,
in , 2 6 ) , welke daarop den 8 Januari een vrij gunstige
resolutie namen. Daar er ook over geklaagd was, dat op
vele plaatsen gereformeerden tot schepenen benoemd
werden, „die gene gegoede en geërfde ingesetenen zijn,
die weinig of niets te Verliesen hebben en dikwerff ongeschikte en geringe personen, die gene de minste kennis
hebben van den toestand der Meijerije", werd vooreerst
bepaald, dat alleen dan hervormden boven katholieken
moesten worden verkozen, wanneer zij in alle opzichten
behoorlijk ,,gequalificeerd" waren als geboren of genaturaliseerde Brabanders van onbesproken gedrag en voldoende
van de gemeente-zaken op de hoogte. Toestemming voor
werkzaamheden aan de kerkhuizen zou voortaan alleen nog
gevraagd moeten worden voor geheele vernieuwing of vergrooting. De acht assistenten werden den vicaris toegestaan.
Men voegde er nog de waarschuwing aan toe, bij de reparaties te werk te gaan „met alle behoorlijken overleg en menage,
opdat de gemeentens door geen groóte en onnoodige onkosten beswaart worden", en aan den vicaris werd aanbevolen,
daarop een wakend oog te houden , 2 7 ) . Bij schrijven van
3 Maart bracht Andreas Aerts deze vermaning aan zijn
pastoors en kerkmeesters over, tevens voorschrijvend, bij
„merkelijke reparatiën" eerst den deken te waarschuwen,
die dan aan den vicaris over de noodzakelijkheid moest
adviseeren , 2 e ) .
Terwijl de bienvenuen reeds bij resolutie van 6 November
waren afgeschaft, maakte men betreffende de recognitiegelden meer bezwaren. Ook op 8 Januari 1 787 werd hieromtrent nog geen definitieve beslissing genomen, doch
alleen besloten, om Willem van Lijnden, den hoogschout

125)
Memori
63—66.
126)
Afschrift aanwezig in Archief Bisdom 's-Hertogenboech. Bundel:
Beswaeren der Stad en Meyery-Recognitien.
127)
Resol. Staten-Ceneraal, θ Januari 1767.
126)
Archief Bisdom 'e-Hertogenbosch. Port. Brieven en circulaires. .
Aerts en Van Alphen.
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van Stad en Meierij, om „bericht en belang" van hemzelf
en van verdere geïnteresseerden te verzoeken. Diens stadhouder riep nu op 12 Februari de stadhouders der kwartierschouten en de officieren der particuliere heerlijkheden op
de plattelandskamer van 'het 's-Hertogenbossche stadhuis
bijeen, om gezamelijk hierover te overleggen. De vergadering kon het echter niet eens worden. Terwijl de meerderheid, de stadhouder van den hoofdschout, de stadhouders
der kwartierschouten van Peelland, Oosterwijk en Maasland en de meeste officieren der particuliere heerlijkheden
de recognitiën wilden gehandhaafd zien, wijl ,,de redenen,
die in 1730 (daarvoor) bestonden, nog bestaan", meende
de minderheid aan H. H. Mo. te moeten adviseeren, om de
recognitiën tegen het einde van het loopende jaar af te
schaffen. Daar de stadhouder van den hoogschout weigerde
hun standpunt in het algemeene rapport te vermelden,
wendden zij zich in een afzonderlijk request tot de StatenGeneraal, waarin zij hun meening uitvoerig motiveerden '29).
Vooreerst wezen zij er op, dat ook de houding van
H. H. Mo. zelf sinds 1730 tegenover de uitoefening van
den Roomschen godsdienst veranderd was, daar zij
dezen niet alleen voortdurend hadden toegelaten bij conniventie, maar ook in hun resolutie van 8 Januari op billijke
klachten en verzoeken der Roomschgezinden gunstig
hadden gedisponeerd. Indien de Roomschgezinden in de
Meierij vroeger onbetrouwbaar waren en zoo de voorzieningen van 1730 mochten noodzakelijk hebben gemaakt,
bestonden die redenen thans niet meer, aangezien zij zich
thans als stille en vreedzame onderdanen van H. H. Mo.
gedroegen, terwijl zij door de afschaffing der recognitiën
nog meer aan de regeering zouden verbonden raken. Het
argument der meerderheid, dat de gelden niet aan de
de officieren, maar aan 's lands rentmeesters werden betaald, achtten zij van geen beteekenis : het gebeurde toch
ten behoeve der officieren. Mochten in het vervolg sommige
Roomschgezinden door moedwillige ongehoorzaamheid aan
de bevelen van H.H.Mo., door baldadige stoutigheden tegen
gereformeerden het noodzakelijk maken om tot toepassing
129) Ongedateerde en ongeteekende copie aanwezig in Archief Biadom
'a-Hertogenboach. Bundel : Beawaeren der atad en Meyery-Recognitien.
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van straffen over te gaan, dan zouden die straffen door
de Roomschen rechtvaardig geacht en geëerbiedigd worden.
Op deze gronden meenden de requestranten, dat de
recognitiën tegen het einde van 17Θ7 konden worden afge
schaft. Zij wilden echter ook de belangen der in functie
zijnde ambtenaren ontzien, welke die geldelijke voordeelen
reeds zoolang hadden genoten en, voor zoover het parti
culiere officieren betrof, titulo oneroso verkregen hadden.
Zij wilden daarom de tegenwoordige officieren de be
staande voordeelen laten behouden en deze door de priesters
laten betalen in den vorm van berichtgelden, vergoeding
dus voor adviezen op requesten der katholieken, of wel
hen op andere wijze schadeloos stellen. Voor de nieuwe
officieren zouden H. H. Mo. een vaste som kunnen vast
stellen, welke zij voor ieder bericht op requesten zouden
mogen vorderen. Verder maakten zij van de gelegenheid
gebruik, om verhooging te vragen van de veelal te geringe
tractementen der officieren en om afschaffing te verzoeken
der vijf-jaarlijksche plechtige afkondiging van het plakkaat
tegen de knevelarijen van 18 November 1 760, hetgeen voor
de goede officieren vernederend was en hun het vertrouwen
der bevolking deed verliezen.
Dat deze activiteit ook door de kerkelijke overheid met
belangstelling werd gevolgd, zoo niet gestimuleerd, blijkt
uit de volledige afschriften van de „Roomsche" bezwaren,
welke nog met een exemplaar der Memorie in het archief
van het bisdom 's-Hertogenbosch worden bewaard. Boven
dien berust daar nog een „Memorie wegens de Recognitiën",
waarschijnlijk van de hand van Antonius van Alphen,
sinds 1 782 coadjutor van den vicaris, welke zeker op de
Memorie van algemeene bezwaren en nog meer op het
request van Februari 1787 invloed heeft gehad , э о ) .
Toen in Juni 1 787 de hoogschout van Stad en Meierij,
Willem van Lijnden, gestorven was, deed ook de geestelijk
heid van 's-Hertogenbosch zelf stappen bij de StatenGeneraal om tot afschaffing der recognitiegelden te geraken.
Zij brachten in hun request naar voren, dat daartoe nu bij
de benoeming van een opvolger zich een goede gelegen
heid voordeed. Zij wezen op de „uiterste hardigheid"
dezer betalingen, op de trouw en de gehoorzaamheid der
130)
Ale voren; (afgedrukt bij L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het
Bisdom 's-Hertogenbosch. St. Michiels-Ceetel, 1670. II 2 7 3 v.).
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ingezetenen, waartoe supplianten evenals hun medepriesters
in de Meierij hunne gemeenten steeds hebben aangespoord.
In plaats der recognitiën zouden H.H.Mo, een regeling vast
kunnen stellen voor de betaling van redelijke berichtgelden
aan den nieuwen hoogschout ^ 1 ) . Noch dit request, noch
dat der officieren schijnt resultaten te hebben opgeleverd ;
vermoedelijk zijn zij bij de September-troebelen in het
vergeetboek geraakt.
Knuttel vermeldt in dit verband nog de geneigdheid van
de Staten-Generaal, om op het gebied der Republiek de
oprichting van een katholiek seminarie toe te staan , 3 2 ) ,
zulks naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van
den raad der stad Maastricht. Inderdaad heeft deze geneigdheid bestaan, al is zij ook niet uitsluitend op verdraagzaamheid terug te voeren. Wanneer Knuttel echter meent, dat
de vicaris van 's-Hertogenbosch werkelijk seminarieplannen
had, is hij, evenals trouwens ook H.H.Mo, zelf, het slachtoffer van een slimmigheidje van den vicaris.
De zaak zit als volgt in elkaar. Toen keizer Jozef II in
1786 zijne febroniaansche denkbeelden ook in de Zuidelijke
Nederlanden intenser wilde gaan doorvoeren en de katholieke kerk aan den staat trachtte te onderwerpen, stiet hij
daar, zooals bekend zal zijn, spoedig op een verbeten tegenstand, zoowel bij de lagere geestelijkheid als bij het geloovige volk. Als sluitsteen van zijn pogingen om tot een
meer „verlicht" katholicisme te geraken beval hij op 16
October 1 786 de oprichting van het seminarie generaal te
Leuven, waar na de opheffing van alle diocesane seminaries
en kloosterscholen de opleiding der geestelijkheid zou worden gecentraliseerd en onder staatscontrole moest worden
gebracht. Deze maatregel bedreigde ook de opleidingsscholen voor de geestelijkheid der Republiek, de Leuvensche
colleges, de seminaries te Antwerpen, Gent en Roermond,
die allen op keizerlijk gebied waren gelegen, zoodat ten
onzent binnen afzienbaren tijd priestergebrek dreigde te
ontstaan.
Op 12 Januari 1787 werd nu door het stadsbestuur van
Maastricht bij de Staten-Generaal een request ingediend,
131)
132)
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AU voren.
W. Р. С Knuttel, De toe.tand

II. 267.

waarbij zij voorstelden „op voorbeeld van den Keizer ook
een generaele Studie der Roomsche Theologie binnen deese
Republiek te erigeeren" en deze voor alle toekomstige
Roomsche geestelijken verplichtend te stellen. Hiertoe zou
hunne stad bij uitstek geschikt zijn. De daartoe benoodigde
krachten waren immers reeds aanwezig : de dekens en
scholasters der beide kapittels voor het bestuur, de philo
sophie- en theologie-professoren van Predikheeren en Min
derbroeders voor de lessen. Het oppertoezicht zou in
handen moeten komen van den magistraat van Maastricht,
die zoowel uit Roomschen als Gereformeerden bestond.
Zij wezen verder nog op het belang van een meer nationale
opvoeding der toekomstige geestelijkheid binnen 's lands,
alsook op het financieele voordeel, dat deze school zou op
leveren voor hunne niet erg florissante stad. De StatenGeneraal hadden wel interesse voor dit voorstel en vroegen
aan het stadsbestuur, om een meer uitgewerkt plan bij
hen in te dienen , э з ) .
In kerkelijke kringen was men echter aanmerkelijk minder
enthousiast. Niet alleen vreesde men voor de „mores longe
corruptissimi" van de stad Maastricht, niet alleen hoopte
men nog op een spoedig herstel van de dierbare Leuvensche
Alma Mater in haar vroegere glorie, voornamelijk was men
bezorgd voor den invloed der burgerlijke overheid, van
het gedeeltelijk niet-katholieke stadsbestuur op het te
stichten seminarie, temeer nog, waar men Jansenistische
inmenging verwachtte , 3 4 ) .
Om geen tijd te verliezen, beproefde nu de Bossche
vicaris Andreas Aerts zijn slimmigheidje. Ook hij richtte
zich bij request tot de Staten-Generaal en verklaarde, dat
hij in verband met de keizerlijke maatregelen betreffende
Leuven eveneens bezig was met het uitwerken van een
plan, om een Roomsch theologisch college te stichten
binnen 's-Hertogenbosch, welk plan hij ter goedkeuring
aan H.H.Mo, wenschte over te leggen. Daar hij van de Maastrichtsche stappen gehoord had en met zijn eigen ontwerp

133) Archief Biadom 'a-Hertogenbosch. Port. Seminarie·. Het »tuk U
gedateerd op θ Januari. J. С van der Loo« in B. B. H., XLVIII, ( 1 9 3 2 ) β be
weert, dat dit plan van de Jezuïeten uitging. Mij is daarvan niets gebleken.
134) Adr. Oomen, aecretaria van den bieachop van Antwerpen, aan
Andreas Aerta, Antwerpen 17 en 28 Mei 17Θ7 : Archief Seminarie Haaren.
Papieren over de oprichting van het Seminarie XII, 2.
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nog niet gereed was, diende hij nu reeds een voorloopig
request in met het verzoek, om op het Maastrichtsche
voorstel niet te besluiten, vooraleer hij zijn plan zou
hebben ingediend. Daarin hoopte hij aan te toonen, dat
's-Hertogenbosch voor een seminarie „oneindig beter"
geschikt was. Op de minuut van de bij het request gevoegde
memorie, welke in het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch wordt bewaard, teekende Aerts' coadjutor Antonius
van Alphen echter aan : ,,Dit request is niet gepresenteert
met intentie om een Seminarie op te richten, maer om
tegen te werken een dusdanig request door die van Maestricht gepresenteert en waer van H. H. M. niet seer vervrimt scheenen". Welnu, de vicaris bereikte het beoogde
resultaat : op 24 April 1787 besloten de Staten-Generaal
dit request als antidotaal te beschouwen en als zoodanig
bij de stukken te leggen , 3 5 ) .
Via deken Adriaan Crul van Oosterhout had Aerts ook
den bisschop van Antwerpen gewaarschuwd, die jurisdictie
had over het westelijk deel van Staats-Brabant , 3 6 ) . Mgr.
Cornells Franciscus de Nelis was van het plan hevig
geschrokken en meende het dan ook op alle mogelijke
wijzen te moeten tegenwerken. Ofschoon reeds eenigszins
gerust gesteld door de stappen van den Bosschen vicaris,
zocht hij aanstonds contact met de gezanten der Republiek
te Brussel, Hop en De Stevenon, die over de zaak echter
niet waren geïnstrueerd en hem alleen konden vertellen,
dat het met dat seminarie zoo'n vaart niet zou loopen en
dat men er zeker nooit toe zou over gaan, tenzij na overleg
met de kerkelijke autoriteiten , 3 7 ) . De aartspriester van
Holland en Zeeland, A. C. Meylink, 'die eveneens door
Aerts op de hoogte was gebracht, verklaarde zich geheel
met diens afwijzend standpunt accoord l 3 e ) .
Ook na den ommekeer van September 1787 bleef ЪеЬ
Maastrichtsche plan aan bod, tot schrik weliswaar der
hoogere geestelijkheid, doch dat konden de beeren in Den
Haag, die na een korte reactie de politiek der patriotten
135)
Resolutiën Staten-Generaal, 24 April 17Θ7. Request en memorie
(minuten) in Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Port. Seminaries.
136)
Adr. Crul aan Andreas Aerts, Oosterhout 27 Mei Ι7Θ7 : Archief
Seminarie Haaren. Papieren: over de oprichting van het Seminarie XII, 2.
1 37)
Adr. Oomen aan Aerts, Antwerpen 2Θ Mei Ι 7Θ7: Archief als voren.
138)
А. С Meylink aan Aerts, Amsterdam 4 Mei Ι7Θ7: Archief als
voren.
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ten opzichte van de katholieken wilden doorzetten , 3 9 ) ,
op dit moment nog niet weten.
Op 12 November 1788 alarmeerde Andreas Aerts opnieuw het Antwerpsche Ordinariaat, dat wegens het conflict
met den keizer naar Hoeven was uitgeweken. De bisschop
liet door zijn secretaris antwoorden, dat hij mede wilde
werken aan alle plannen, welke lAerts zou voorstellen om
het seminarie te weren. In Hoeven dacht men aan een
request, dat door den vicaris, den bisschop, de aartspriesters
en misschien ook door den hoogschout der Meierij en de
drossaarden van de Baronie en het Markiezaat bij de StatenGeneraal zou kunnen worden ingediend. De beschikkingen
van den keizer, zoo schreef men, betroffen immers alleen
zijn eigen onderdanen, niet de bewoners der „Bataafsche"
Republiek, die hunne seminaries, colleges en beurzen in
het keizerlijk gebied zouden mogen behouden en het onderwijs op den ouden voet zouden mogen doorzetten. Indien
men daarentegen een algemeen seminarie binnen de Republiek oprichtte, — waartegen overigens bij de geestelijkheid dezelfde afkeer als tegen het Leuvensche seminarie te
verwachten was, — zou men de beurzen uit de goederen,
in de Zuidelijke Nederlanden gelegen, ongetwijfeld verliezen. Ook de tusschenkomst van den nuntius moest
worden verkregen, die misschien zelfs den koning van
Pruisen — wij zijn in 1788 I — zou kunnen bewegen tot
stappen in de gewenschte richting l 4 0 ) .
Inderdaad was ook de nuntius Zondadari, die wegens
het publiceeren van een pauselijke breve de Zuidelijke
Nederlanden had moeten verlaten en zich te Luik had
gevestigd, in dezen tijd nog fel tegen het Maastrichtsche
plan gekant. „Periculum in mora" achtte hij weliswaar niet
aanwezig, daar de Staten-Generaal de provincies wel
zouden moeten raadplegen, wijl anders de inwoners niet
verplicht zouden kunnen worden om het seminarie te
bezoeken. Maar toch verzocht hij den nieuwen aartspriester
van Holland, H. Ten Hulscher, om persoonlijk en door zijn
relaties in Amsterdam en Den Haag deze zaak zooveel
mogelijk tegen te werken, hetgeen Ten Hulscher dan ook
heeft gedaan. Indien verwijzing naar de provincies niet kon
139)
140)
voren.

Zie hoofdstuk II § 3.
Adr. Oomçn aan Aert·, Hoeven 19 November 1780 : Archief all
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worden voorkomen, moest Zondadari door den aartspriester
direct op de hoogte worden gebracht. In dit geval zou hij
ook de andere aartspriesters aan het werk zetten ' ^ ) .
Zondadari slaagde er zelfs in, om de medewerking te
verkrijgen van den prins-bisschop van Luik, die met de
Staten-Generaal de souvereiniteit over Maastricht deelde.
Ofschoon niet zoo'n uitgesproken voorstander der Verlichting als zijn voorganger, de franc-maçon Velbruck,
beschouwde toch ook bisschop Constantin François graaf
van Hoensbroeck het theologisch onderwijs niet als een
uitsluitend prerogatief van de kerkelijke overheid. In de
Oostenrijksche gedeelten van zijn diocees liet hij dan ook
de maatregelen van Jozef II rustig doorvoeren , 4 2 ) . Maar....
om zijn neef tot coadjutor benoemd te krijgen had hij den
steun noodig van zijn kathedraal kapittel en dit was een
heftig tegenstander van ieder seminarie generaal I , 4 3 )
Op 28 Januari I 789 wil Zondadari nog een suppliek richten
aan H.H.Mo, om de plannen van Maastricht te verhinderen,
doch kort daarna verandert hij totaal van houding l 4 4 ) .
In de Zuidelijke Nederlanden hadden zich begin 1789
de verhoudingen scherp toegespitst en de keizer had order
gegeven om den tegenstand met harde maatregelen te
breken. In strijd met de vroegere belofte van Jozef II verplichtte de Brusselsche regeering nu ook de Hollandsche
theologen te Leuven, om de publieke lessen aan het
seminarie generaal bij te wonen op straffe van verlies
hunner studiebeurzen en zelfs van gevangenschap. Aanstonds melde Zondadari deze maatregelen aan Rome,
waarop de Paus beval, om die lessen te verbieden en aan
de overtreders de wijdingen te weigeren. Bovendien verlangde Rome, dat elders, hetzij in het buitenland hetzij in
Holland, zoo spoedig mogelijk colleges voor de studenten
uit de Republiek zouden worden opgericht. De nuntius
stelde nu voor, dat de aartspriesters en de vicaris onderling
141) Zondadari aan Ten Hulicher, Luik 24 November 1788: Oud-Archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulacher II, port. Ingekomen stukken. Brieven
van Zondadari.
142) H. Pirenne, Histoire de Belgique. (2me ed.) V, 3 7 5 — 3 7 7 en 507.
G. de Froidcourt, François Charlee, comte de Velbruck, prince-évêque de
Liège, franc-maçon. Liège, 1936.
143) Adr. Oomen aan Aert», Hoeven 19 November 1788 : rie noot 140.
.144) Zondadari aan Ten Hulacher, Luik 28 Januari 1789 : Oud-Archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II, port. Ingekomen stukken, Brieven
van Zondadari.
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Zouden overleggen én hem het resultaat daarvan zouden
mededeelen. Hijzelf oordeelt Maastricht thans zeer geschikt,
mits de wereldlijke overheid, die zich daar in de uitoefening
v a n den godsdienst niet mengt, zich ook buiten de zaken
van het college zal houden 1 4 5 ) .
Of dit laatste in ons land mogelijk was, werd echter door
vicaris Aerts zeer betwijfeld en om deze reden achtte hij
noch Maastricht noch Den Bosch aanvaardbaar als plaats van
vestiging. Ook Luik en Douai, — twee andere plaatsen,
welke Zondadari had voorgesteld, — konden geen genade
vinden in de oogen van den vicaris. Hij wilde liever even
den loop der gebeurtenissen in de Zuidelijke Nederlanden
afwachten, temeer, daar hij met het oog op den slechten
gezondheidstoestand van den keizer aan het Leuvensche seminarie geeh lang leven meer voorspelde. Intusschen
zou men zich nog met de seminaries van Roermond en
Antwerpen en met de universiteit van Douai kunnen
behelpen , 4 6 ) . De nuntius beloofde de voorstellen van
Aerts in overweging te zullen nemen, daar ook de meeningen
der aartspriesters hiermede overeenstemden. Ter verdere beslissing zou hij deze adviezen aan den paus voorleggen 1 4 7 ) .
Weldra bleek, dat Aerts goed had gezien : het seminarium
generale werd reeds op 14 Juli 1789 facultatief gesteld
en op 20 November d.a.v. opgeheven. De beslissing van
Rome werd daardoor overbodig en het Maastrichtsche
plan geraakte in het vergeetboek.
4.

De houding der Oranje-partij ten opzichte van de
Katholieken.

Hebben wij dus van den eenen kant moeten consta teeren,
dat de katholieken van de patriotten in het algemeen
gesproken geen opheffing der staatsrechtelijke discriminatie,
geen invoering der burgerlijke pariteit te verwachten hadden, van den anderen kant staat het toch vast, dat zij,
althans bij de democraten, begrip vonden voor de meest
drukkende mistoestanden. Vragen wij ons vervolgens af,
hoe het daarmee stond bij de tegenpartij.
145)
Zondadari aan Ten HuUcher, Luik 14 Maart en 4 Mei 1789 : Archief als voren. — Zondadari aan Aerts, Luik 4 Mei Ι 7Θ9 : Archief Seminarie
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De Italiaansche prelaat Garampi, welke in 1764 ons land
bezocht, geeft over de verhouding der Oranjes ten opzichte
der katholieken een niet ongunstig oordeel. „Men hoopt,
zoo schrijft hij, dat hij (de jonge prins) zich zal houden aan
het beginsel van zijn vader, ook dat van zijn voogd den
hertog van Wolfenbuttel, namelijk de katholieken zooveel
mogelijk te begunstigen, opdat zij tevreden over hem kunnen
zijn en zoodoende bij elke gelegenheid zijn partij zullen
nemen" , 4 e ) . De propositie van Willem IV van 1 751, welke
wij boven hebben genoemd, schijnt dit oordeel te beves
tigen. Toen de vice-superior Ignatius Busca in 177Θ de
Republiek bezocht, werd hij ook door den stadhouder
ontvangen , 4 9 ) , doch kort daarop schijnt, wel onder den
invloed van de buitenlandsche politiek, de wind aan het
Haagsche hof voor de katholieken minder gunstig geworden
te zijn. Vanouds hadden zij immers nog de reputatie
Franschgezind te zijn en men vreesde dan ook, dat de
Amsterdamsche regentenpartij bij hen gemakkelijk aanhang
zou vinden , 5 0 ) . Hoe dit ook zij, zeker is, 'dat voor het
groóte publiek Oranje nog altijd het aureool droeg van
beschermer der gereformeerde kerk. Bij zijn ambtsaanvaarding op 11 Juli 1 761 had de Utrechtsche hoogleeraar Reitz
reeds een hooggestemde panegyriek op den jongen stadhouder gehouden, welke daarin ook als „verae Religionis
cultor et Ecclesiae patronus" werd verheerlijkt. Zonder aan
de dissenters vijandig te zijn, zou hij er toch voor zorgen,
dat zij binnen de perken der bescheidenheid bleven, voor
zoover zijn krachten hiertoe reikten , 5 1 ) . En toen D. van
Alphen in zijn voorrede voor het tweede deel van Frans van
Mieris' Beschrijving der Stad Leyden 's prinsen protectie
en gunst voor de dissenters durfde prijzen, besteedde de
Advocaet der Vaderlandsche Kerk er bijna een geheel
hoofdstuk aan, om dien ,,iedelen en vermetel en roem der
Sectarissen" te beschamen en ,,Hoogstdeszelfs verknogtheid
aan den openbaren Herformden Godsdienst, in tegenstelling
Ι4Θ)
Bijdr. en Med. Hiat. Gen. XX ( 1 8 9 9 ) 209. Eenige voorbeelden
van begunstiging der katholieken door de Oranjes, overigens van localen
aard. bij G. P. J. Gieaenaar, De strijd tusachen Kerk e n S t a a t . . . . Nijmegen,
1938. 90.
149)
W. H. de Beaufort, Nieuwe geschiedkundige opstellen. Amsterdam,
1911. I, 188.
150)
D. С Nijhoff, De hertog van Brunswijk. 's-Gravenhage, 1889. 301.
151)
J. Hartog, D e laatste dagen der heerschende kerk. De Gids, 1880,
III. 225.
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van die der getolereerde Gezinten, uit onlochenbare gedragingen en gedenkstukken" te bewijzen l 5 2 ) .
Vooral in de polemiek van den eigenlijken patriottentijd
Wordt de nauwe verbinding tusschen Oranje en de gereformeerde kerk telkens naar voren gebracht en het Roomsche
gevaar, dat aan patriottischen kant heette te dreigen, door
prinsgezinde auteurs geëxploiteerd. Als voorbeeld hiervan
zullen wij eenige bladzijden citeeren uit „De Ouderwetsche
Nederlandsche Patriot", uitgegeven te 's-Gravenhage bij
Pieter Gosse, boekverkooper van Z.D.H, den Heere Prins
Erfstadhouder. Dit weekblad, geredigeerd door den voormaligen Utrechtschen hoogleeraar Rijklof Michael van
Goens, was het eenige blad in het Oranje-kamp, dat zich
met de patriottische pers eenigszins kon meten , 5 3 ) . Het
lag er dan ook voortdurend mee overhoop, vooral met
Cérisier's „Le Politique Hollandais".
Welnu, in Van Goens' blad heet de stadhouder herhaaldelijk „beschermer van Kerk en Staat". De predikanten,
zoo meent hij, hebben over het geheel altijd begrepen, dat
de gevestigde godsdienst hier zijn „voornaame vastigheid"
ontleende aan den invloed van het Oranje-huis l 5 4 ) .
Zoodra het „Eendracht-verwekkend Hoofd" wegraakt, is
ook de gereformeerde leer weg of althans in groot gevaar.
De reden is, dat de meeste tegenstanders van den prins
zoogenaamde toleranten zijn, die wij ook onder de Roomschen aantreffen , 5 5 ) . De patriotten brengen het protestantendom in gevaar door de schoonschijnende verdraagzaamheid en door de nauwe vereeniging tusschen ons vaderland en den afstammeling van den herroeper van het Edict
van Nantes , 5 6 ) . Elders wijst het blad er op, dat Frankrijk
vroeger ons land is binnengevallen, om hier den Roomschen
godsdienst te herstellen , 5 7 ) . En al geeft de redactie later
op een ingezonden stuk toe, dat de in Nederland geboren
Roomschen wel niet probeeren, om ons onder een vreemden Roomschen vorst te brengen, — ofschoon ook zij
152)
(J. Barueth), De Advocaet der Vaderlandsche Kerk. I, 2e hoofdstuk, 19 v.
153)
Het blad verscheen van Augustus Ι7ΘΙ tot Februari 1783. Z i e :
P. J. Blok, Geschiedenis van het Ned. Volk. IH, 3, 5 9 3 .
154)
I n . 13, 254 en II n. 24. 547.
155)
III n. 36, 235.
156)
II n. 17, 349.
157)
III n. 31, 133.
ι
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begrijpelijkerwijze wel naar regeeringsambten verlangen, ja
verlangen, dat hun godsdienst de heerschende worde —
men onderscheidde van hen de vreemdelingen, „bijzonder
de Fransche Jezuiten, die onder bescherming ofwel onder
het gevolg van vreemde Ministers hier te lande komen en
beroide, naakte huurlingen, zooals de Politique Hollandais
en dergelijke" , 5 β ) . Het artikel van Cerisier „Sur Ie Catho
licisme" wordt dan ook als een openlijke aanval op
den gevestigden godsdienst gequalificeerd, waartegen
de overheid maatregelen diende te nemen , 5 9 ) . Tegen
patriotsch-gezinde predikanten, zooals den Utrechtschen
Ds. J. A. Blanck, gaat Van Goens heftig te keer. Zij
vergeten, wat hun kerk bijzonder aan het huis van Oranje
verschuldigd is en werken de dissenters, ja zelfs de Roomschen in de hand , 6 0 ) . Hij insinueert, dat de herdrukker van
het pamflet „Aan het Volk van Nederland" in katholieken
kring gezocht zou moeten worden , 6 1 ) .
Ook het rechtstreeksche anti-papisme krijgt in de „Ouderwetsche Nederlandsche Patriot" zijn plaats. Meermalen
wordt er geschermd met het Jezuitengevaar, met de
geschriften van Mariana, ,,die men rond het midden van
deze eeuw wel gaarne zou verduisterd hebben", met de
Secreta Mónita , 6 2 ) . Het ergste maakte de Patriot het
echter in het 16 e nummer van het 2 e deel, waarvoor de
„twee eerste en eigenlijke ondernemers" dan ook later de
verantwoordelijkheid van zich af schoven , 6 3 ) . In dit
nummer publiceerde een Hagenaar een „onuitgegeven stuk
van 1688", waaruit zou moeten blijken, dat hier in dat jaar
een geheim project was gesmeed, om alle protestanten
te vermoorden. Hiertoe zou men een aantal Roomschen
hebben omgekocht en van wapenen hebben voorzien. De
Roomschen heetten door Frankrijk tot dezen tweeden
Bartholomeusnacht gedwongen, doch een van hen, die
zooals vele geloofsgenooten tegen het plan was gekant,
waarschuwde in het hier afgedrukte stuk de autoriteiten.
Hoor nu het gedraai van den uitgever rond dit document I
Ι5Θ)
159)
160)
161)
162)
163)
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Ш n. 39, 285—287.
II n. 25, 563.
Ш n. 28. 89.
II n. 24, 538.
I n. II, 201 ¡— III n. 28, 93: — V Aanhangeel 333.
II n. 16, 336 tot 345; — Vgl. II η. 18. 371 en 3 72.

Het origineel berust bij een verzamelaar te 's-Gravenhage
en is duidelijk echt. Voor de volstrekte zekerheid van den
inhoud kan men echter niet instaan. Openlijk ontdekt is
het plan wel niet, maar toch kan deze brief niet geheel verdicht zijn, ook niet in den tijd zelf. Misschien is een
dergelijk plan wel gesmeed door dorpspriesters of bedekte
Jezuïeten of Fransche zendelingen, vooral onder het fanatieke gemeen ten platten lande. Het zou nader moeten
worden onderzocht, maar zeker is, dat men in dien tijd hier
vreesde voor geheime aanslagen van Frankrijk tot uitroeiing
van den protestantschen godsdienst. De termen van den
brief zijn wel wat sterk, doch na de verovering van Engeland
door Willem III en de herroeping van het Edict van Nantes
klinkt een en ander niet volstrekt onmogelijk. De redactie
althans had het verhaal niet kunnen lezen zonder
„kouden schrik" en al "dacht zij niet, ,,dat wij er eenige
vrees voor behoeven te hebben", daar het meerendeel onzer
Roomschgezinden tot de vreedzaamste burgers behoort,
toch „verveelt" het haar, hier zoovele Jezuïeten en exJezuieten te zien. Er volgt dan nog een geheele pagina
verdachtmakingen, waarbij zelfs vergiftigde chocolade een
rol speelt , 6 4 ) .
Dit was dus het peil van de Oranje-propaganda. De
„Oudenvetsche Nederlandsche Patriot" werd echter weinig
gelezen. Nooit bereikte hij een grootere oplage dan 700
exemplaren en reeds na anderhalf jaar moest hij zijn verschijnen staken. Blok wijt dit aan den te beschaafden toon
van het blad, waarvan ik echter niet zoo overtuigd ben.
Overigens, het kon inderdaad nog volkscher. Als voorbeeld
hiervan geven wij „Een allernieuwst Christelijk Lied, oprecht
vaderlandsch, om voor en op den 8 e Maart. . . . door al
wat goed en braaf is in Nederland aan Prins Willem den V
te worden toegezongen", dat op 's Prinsen verjaardag 8
Maart 1783 en 1784 te Leiden en elders werd verspreid.
Van deze Wilhelmus-navolging luidde het 14 e couplet :
164) In het pamflet „Brief van een lidmaat van de Gereformeerde Kerk
aan den O. N. Patriot, ter verdediging van den Heer Predikant Blank" wa»
op blz. 91 beweerd, dat het atuk van 1688 door den uitgever zelf gefingeerd
waa. De O. N. Patriot atelde toen een advertentie op, die door de patriottiache Woerdenache en Diemermeerache couranten werd geweigerd! maar
door de Leidenache en Haarlemache couranten werd opgenomen. Hierin
werd de echtheid gehandhaafd en aangekondigd, dat het atuk in originali
tot 1 December 1782 by den Haagachen boekhandelaar B. Vermeulen op
de Groenmarkt te zien zou zqn. ( O . N . Patriot, V n. 57 1 2 9 — 1 3 1 ) .
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A 1 Godtsdienst gaat te gronden.
Door veel toegeeflijkheid.
Het hart, verlokt tot zonden,
Dient in een band geleid.
Alleen in Willems handen
Is 't kleinood wel bewaard :
Laat ons voor Willem branden,
Ja I al bevriest al de aard.
en even verder :

Godsdienst, Prins, Vrijheid zamen
Zijn een bij 't echte bloed 165).

Men stelde het dus aan het gewone volk voor, alsof het
bestaan der kerk onverbrekelijk met de stadhouderlijke
waardigheid was verbonden, wat de tegenstanders er toe
bracht te spreken van het „gereformeerd Oranjegeloof" en
waarlijk niet 'zonder reden , 6 6 ) . De geruststellende verklaring betreffende den gereformeerden godsdienst, welke
de Vaderlandsche Regenten" in hunne Acte van Onderlinge Verbintenis op 8 Augustus 1786 lieten opnemen (zie
boven blz. 27) had dan ook volgens den Franschen gezant
De Vérac geen ander doel dan „de prévenir par une
déclaration formelle l'abus, que le parti Stadhoudérien a
fait plus d'une fois de l'esprit de fanatisme pour distraire
de celui de la liberté" , 6 7 ) . Wanneer een Orangist als Van
de Spiegel nog in 1777 de katholieken meende te moeten
waarschuwen, dat bij een te groóte aanmatiging hunnerzijds het belang des lands zou vorderen „de vrijheden tot
hiertoe genoten, in te trekken, of zich van hun, als van
gevaarlijke ingezetenen te ontslaan ' 7 0 ) , indien de prins zelf
een dergelijke propaganda voor zijn partij toeliet, indien hij
haar zelfs ondersteunde door zijn propositie tot uitsluiting
van alle niet-gereformeerden uit de ambten (9 October
1783), dan kan het ons niet verwonderen, wanneer wij de
katholieken, evenals de overige dissenters, zien staan aan
anti-Orangistischen kant.
165)
Coll. Dumont'Pigalle, M.M.M. n. 35. Dumont-Pigalle hield aanvankelijk Bilderdijk voor den dichter. Later bleek dit De. Van Spaan uit
'a-Gravenhage te zijn.
166)
De Politieke Kruyer. II n. 52, 665 v. — Poet van den .Neder-Rhijn.
IV n. 168. 1 0 3 — 1 0 5 ; — IV n. 186, 2 6 7 — 2 7 1 ; IX n. 420, 9 5 1 , alwaar
deze opvatting wordt bestreden. — Vgl. Α. Goslinga, De beteekenis der
Omwenteling van 1795. 22.
167)
Depêche van De Vérac, 26 Augustus 1786. Bijdr. Med. Hist. Gen.
X X ( 1 8 9 9 ) 116—117.
170)
L. J. van de Spiegel, Historie der Satisfactie van Goes. Goes, 1777.
291.
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TWEEDE

HOOFDSTUK.

DE KATHOUEKEN EN DE PATRIOTTENBEWEGING.
1.

Het aandeel der Katholieken in de Beweging.

Het is nog altijd een open vraag, in hoeverre de Nederlandsche katholieken actief aan de staatkundige woelingen
van den patriottentijd hebben deelgenomen. Om deze vraag
te beantwoorden, zou men zijn toevlucht kunnen nemen tot
de talrijke patriottische requesten, welke in de verzameling
Dumont-Pigalle op het Algemeen Rijksarchief zijn bewaard
gebleven, en tot de dossiers, welke na de Orangistische
reactie van 1787 allerwegen zijn aangelegd. Men vindt daar
inderdaad soms uitvoerige ledenlijsten van de Vaderlandeche
Clubs, leesgezelschappen, exercitiegenootschappen, collectelijsten enz. Steekproeven in dit materiaal ' ) leerden echter, dat het ondoenlijk is, om langs dezen weg het aandeel der
katholieken in de patriottenbeweging te achterhalen, daar
vrijwel nergens het kerkgenootschap der geïncrimineerde
burgers staat vermeld. Deze gegevens door middel van
doop-, trouw- of begrafenisboeken te completeeren is misschien mogelijk bij een onderzoek van plaatselij ken aard,
voor een meer algemeene studie is dit uiteraard te
veelomvattend. Bij het hier te schetsen beeld zullen wij ons
derhalve moeten baseeren op algemeene uitspraken van
tijdgenooten, op locale studies, waar deze aan de rol der
katholieken eenige aandacht schenken, en vooral ook op
de, overigens spaarzame, archivalia der katholieke kerkdistricten uit dezen tijd. Is deze spaarzaamheid te verklaren
uit den gebrekkigen organisatievorm van het kerkelijk bestuur en uit het ontbreken van een vaste residentie der
leidende functionarissen, waardoor ongetwijfeld heel wat
correspondentie is verloren gegaan, toch dient hier ook nog
gewezen op een opmerking van Th. Jorissen, waar hij de
I) A. R. A. Hof van Holland, n. 5 5 3 8 : Crimineele Papieren 1787 C ;
n. 5539 : Crimineele Papieren 1788 A. — R. A. 'e.Hertogenbosch, R. 4 4 3 ,
n. 77.
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schaarste aan bronnen van persoonlijken aard uit de periode
1794—1813 bespreekt. „Niemand, zoo zegt hij, had belang
bij die herinneringen" 2 ) . Deze woorden zijn ook van toepassing op de katholieken uit den patriottentijd ; men denke
hier slechts even aan 1787 !
Bij de beoordeeling der beschikbare gegevens doen wij
verder goed, om rekening te houden met den aard der
patriottenbeweging zelf. Het democratische patriottisme,
— dat der regenten ging uiteraard langs de katholieken
heen — was een beweging vooral van de stedelijke burgerij,
van den middenstand dus der Republiek, waartoe wij allen
hebben te rekenen, die zich bewogen tusschen de regentenkringen en het lagere volk, zoowel zakenmenschen als
intellectueelen. Voorzoover niet hier of daar een pastoor,
predikant of medicus de leiding nam, bleef het platteland
vrijwel passief. Katholieke patriotten zullen wij dus vooral
hebben te zoeken onder de burgerij der steden en grootere
dorpen, op het platte land onder de intellectueelen, in casu
vooral de pastoors.
Welnu, in die kringen vinden wij verschillende sporen
van een ook politiek-getinte activiteit. Te Maassluis met
zijn 130 katholieke gezinnen zijn alle geloofsgenooten van
onzen zegsman Hendrik Moerings op twee na — en dat
zijn vreemdelingen — patriotsgezind 3 ) . Ook te Rotterdam
behooren de meeste katholieken tot deze partij. De vrij
talrijke Staats-Brabanders, die hier wonen en onder wie
speciaal de schoenmakers genoemd worden, zijn leden van
het exercitiegenootschap. De wijnkoopers, voor het grootste
gedeelte katholiek zooals de bekende Midderigh, behooren tot de Vaderlandsche Sociëteit ; hun knechts zijn
leden van de club der „Bonte Honden" 4 ) . Te Hilversum
zijn de Jansenisten en de Roomschgezinden, die ieder een
derde van de bevolking uitmaken, in tegenstelling tot de
gereformeerden meestal „de goede zaak toegedaan" 5 ) . In
Overijsel heeft de patriottenleider Joan Derek van der
Capellen vele kennissen onder de katholieken ; zij zijn zeer
2) Th. Jorinen. De Patriotten te Amaterdam irt 1794. Ameterdam, 1675.
Inleiding.
3 ) Hendrik Moerings, Gescbiedenisaen van, en in mijn Leeven. 1799.
blz. 32. Ha. pastorie Maaaaluia.
4)
C. te Lintum, Een Rotterdamech gedenkschrift uit den patriottentijd
en de dagen der revolutie. Bijdr. en Med. H. G. XXXI ( 1 9 1 0 ) 9 7 — 1 5 3 .
5) De Politieke Kruyer. VIII η. 3 6 3 . 2 3 3 .
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warm voor de zaak van Amerika en hij hoopt van hen geld
los te krijgen voor den opstand aldaar 6 ) . De Amsterdamsche pastoor J. Cramer verklaarde in 1 794 zelfs, dat het
in dezen tijd nauwelijks mogelijk was om goed katholiek
te zijn zonder de patriottische partij aan te hangen 7 ) .
Hoe de tegenstanders der patriotten over de houding
der katholieken dachten, kan blijken uit een gefantaseerd,
quasi-patriottisch spotrequest, dat zoogenaamd op 1 December 1786 bij de Staten van Holland zou zijn ingediend,
„om hen te danken voor de waakzaamheid tot beveiliging
van een vrij volk tegens een onbepaalde heerschzucht. . . .
verzoekende de Er fstadhouder in zijn hooge charges te
bepaalen als bij de requeste is gedetailleert en Hattum en
Elburg in protectie te nemen", en dat o.a. de volgende
onderteekeningen droeg :
J. E. Kuiper, in de 7 kerken van Roomen.
J. Vinkenburg, Capelaan bij de Pastoor.
P. F. van Son, 't zoontje van den Procureur van Son.
P. G. Timmermans, Rentmeester en Roomsch Diacon.
C. Quant, klerk bij de procureur van Zon (sic).
H. van der Mark, koster van het Fransche Hof e ) .
Toen in 1784 verscheidene patriottische stadsbesturen
de burgers uitnoodigden, om hunne wenschen en bezwaren
naar voren te brengen, waren de katholieken in de daarop
volgende petitionnementsbeweging weliswaar bescheiden in
hunne eischen, doch op verscheidene plaatsen zeer actief.
Boven vermeldden wij reeds de katholieke requesten van
Deventer (250 onderteekenaars), van Arnhem, Nijmegen,
Utrecht, Amersfoort en Groningen, maar ook in de steden
Alkmaar, Gouda, Gorinchem, Purmerend en Dordrecht
zullen zij zeker deelgenomen hebben aan de actie tot openstelling der lagere ambten voor niet-gereformeerden. Nu
en dan treffen wij er onder hen aan, die hun gemoed in de
6) J. D. van der Capellen aan Livingetone, (Juli 1 7 7 9 ) : Werken H. G.,
N . S . 27. 1 ) 4 .
7) Cramer aan Antonelli. 22 December 1 7 9 4 : A. G. A. B. U., XXXVI
(1920) 324—327.
8) A. R. A . Archief Van de Spiegel, n. 353. Men bedenke, dat de Haagache Procureur Hendrik S. van Son, (el patriot, later zaakwaarnemer was van
aartspriester H. Ten Hulscher. Met zijn zoon M. H. van Son had hij Jan
Verlern verdedigd in de strafzaak tegen de „Politieke Kruyer". Zie aldaar,
V n. 29 4 4 9 — 4 9 1 . Vgl. W. P. Sauten Kluit in B.V.G.O. 3e reeks, I ( 1 8 8 0 )
30—40.
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patriottische bladen luchten en zich daarbij uitdrukkelijk
als Roomschen aandienen 9 ) .
Waar burgergecommitteerden worden aangesteld om in
den geest der democraten den „volksinvloed" op het bestuur
tot uiting te brengen, zijn ook de katholieken van de partij.
Van de 600 patriotten, die in 1786 te Leiden tot de keuze
van een dergelijk college overgaan, zijn er, als wij Le Francq
van Berkhey mogen gelooven, niet minder dan 200 katholiek , 0 ) . In Deventer, Zwolle, Kampen en Zutfen worden
in 1783 ook katholieken in dit college gekozen ' ' ) , evenals
te Utrecht in Augustus 1786 (twee op de zestien) , 2 ) .
Te Ootmarsum wordt bij de oprichting van de burgercommissie, welke een soort financieele controle op den raad
zal moeten uitoefenen, uitdrukkelijk bepaald, dat de
helft der leden katholiek zal moeten zijn , 3 ) . Zelfs in Friesland, waar de stadsregeering van Leeuwarden bij de herziening van het regeeringsreglement in 1785 aanvankelijk
niet naar de bezwaren der dissenters gevraagd had, schijnen
zij te hebben mogen deelnemen aan de verkiezing van de
afgevaardigden voor den Landdag, waarbij zij ongetwijfeld
de patriotten hebben gesteund. Althans, dit recht wordt
hun in 1788 weer ontnomen , 4 ) .
Ook aan de burgerbewapening en de exercitiegenootschappen doen de katholieken mee , 5 ) . Zoowel de Post
van den Neder-Rhijn als de Politieke Kruyer verklaren, dat
zij zich hierbij ware vaderlanders getoond hebben, en uit
Utrecht wordt gemeld, dat de ijver der Roomschgezinden in
dezen met die der andere gezindten gelijken tred houdt ' 6 ) .
Onder de vier en twintig Leidsche vrijwilligers, welke op
1 October 1786 naar het patriottenlegertje te Utrecht vertrekken, bevinden zich ook beschermelingen van het
9)
Zie b.v. De Post van den Neder-Rhün, VI, 1301 en VII. 191. — De
Politieke Kruyer. II n. 80, 1124—1125 en IV n. 206, 7 5 3 — 7 6 0 .
10)
P. J. Blok, Geechiedenis eener Holl. Stad. III, 368 noot 2.
1 1 ) Brieven van en aan J. D. van der Capellen. (Werken H.G., N.S.
27) 684.
12)
H. T. Colenbrander, De patriottentijd. II, 3 6 3 .
13) W. J. Formama, De Revolutie in Ootmaraum. Verslagen en mededee.
lingen der Vereeniging voor Overijselsch Regt en Geechiedenis. LIV ( 1 9 3 8 )
139.
14)
De Batavier, II n. 48, 3 8 9 — 3 9 6 en III n. 17, 133—134. — W.
Nuyens, De E m a n c i p a t i e . . . . Onze Wachter, 1880, 117.
15)
Volgens Ds. Jan Scharp ( 1 7 8 7 ) bestonden ze voor 7/8 uit dissenters.
(Gids 1880, Ш, 2 2 6 ) .
16)
De Post van den Neder-Rhijn, VIII, 877. — De Politieke Kruyer,
VIII n. 395, 423 en I n. 27, 266.
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Roomsche weeshuis l 7 ) . Te Harderwijk is zelfs de burgerhopman van het corps voor den wapenhandel katholiek , e ) .
Op het platteland rond Deventer schijnt het enthousiasme
onder de katholieken in 1785 wat te zijn bekoeld, maar
de Post wijt dit aan het feit, dat het Deventer request om
toelating tot het burgerrecht nog niet is ingewilligd , 9 ) .
In Friesland deden zij aanvankelijk mede, doch ook hier
trokken zij zich spoedig terug 2 0 ) .
Ter illustratie moge hier een gedicht worden opgenomen,
dat in den Post van den Neder-Rhijn van 12 Januari 1785
verscheen en waarbij de „Nederlandsche Roomschgezinde
Landlieden" tot de wapenoefeningen werden opgeroepen 2 ' ).
AAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCHGEZINDE
LANDLIEDEN.
R o o m s c h g e z i n d e Landbewoonera I
Trouwbetooners 1
Ai, vergunt mijn zangerin,
Dat ze in uw stulp moog' treden,
Hoort naar rede,
Daar zij blaakt in Vrijheidsmin ! —
'k Zie u lagchen ! — uit uw wezen
Kan men leezen
Welk een zugt uw hart bewoont ;
't Klopt alleen voor G o d en V r ij h e i d.
Welk een blijheid !
Word dus 't heilrijkst doel bekroond I
Zou 't manhaftig wapendraagen
U mishagen,
Noeste Landliên ! — neen ! gü haakt
Reeds uw' vijand 't hoofd te bieden,
Doet hem vlieden.
Daar uw vuurroer donders braakt.
Zoud gij 't wijs besluit der Magten
Stout veragten ?
Neen, gij waagt vol moed en stil,
Zonder morrend tegenstreeven,
't Lieve leven
Voor het Land, op hunnen wil 1
17) P. J. Blok, Geechiedenie eener HoII. Stad. III, 366.
16) H. A. Westatrate, Gelderland in den patriottentijd. 168.
19) De Post van den Neder-Rhijn, VI n. 3 1 1 , 1344.
20) ' G. Bruining, Herinneringen van G. Bruining met betrekking tot de
omwentelingen in Staat en Kerk gedurende zijnen levensloop. Dordrecht,
1630. 41 en 4 2 .
21) VI n. 3 0 0 , 1 2 5 0 — 1 2 5 2 .
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Denkverschil in God vereering
Wekt geen keering.
Daar het R e c h t en V r i j h e i d geldt ;
't R o o m s c h g e z i n d e V o l k mag boogen,
Dat hun poogen,
Vrijheid mee heeft vastgesteld.
Sprong een R o o m s c h e B r e d e r o d e ,
In 's Lands node.
Met een aantal Edelliên,
Niet by S p a n j e n s L a n d v o o g d e s s e
In de bresse,
Om de dwingelandy te ontvliên ?
Ging den grootsten Vrij h e i d s m i n n a a r
En V e r w i n n a a r
A l v a ' s zwaard niet door den strot ?
H o o r η e zag men door 'e Lands beulen
Heenen zeulen
Naar 's moorddadig Hofschavot.
Eersgenoeg I I 1 dat R o o m s c h e m a n n e n
Zieltirannen
Deeden siddren door hun' moed !
Ja, dezelve moed dier Vadren
Vloeit door de adren
Tbans nog rond in 't R o o m s c h e b l o e d l
Dorst men U in laatre dagen
Snood belaagen,
Werd uw Vrijheid vaak gestoord ;
Zaagt ge u soms ten haat verstrekken,
Laag begekken.
Ja, gevreesd als tuk op moord ; ( 1 7 3 4 )
Zulks moet U niet wederhouên,
O Getrouwen !
't Zwaard te gorden aan uw zij' ;
Wijt zulks niet aan de Overheden
Neen 1 de reden
Schuilt bij vuige D w e p e r i j ,
Die, door H e e r s c h z u g t aangedreven,
U deed beven.
En Ьц s c h r a a p l u s t naar Uw goud,
Welkers glans te sterk in 't glooren
De Trezooren
Vullen moest van D r o s t e n S c h o u t .
Nogmaals; wijt zulks niet ' s L a n d s M a g t e n ,
Die 't verachten I
Toont U trouw aan 't H o o g b e s t u u r l
Zo ziet ge uwen moed vergelden.
Daar ge, als helden,
Strijdt in dit noodlottig uur !
0

Laat tog door geen listig vleien
U misleien I
Dat geen heilloze aterling,
In uw' boezen drift ontsteeke.
Angsten kweeke ;
Maar steunt moedig op Uw kling I
Zo zult ge aan elk Burger toonen,
Dat gij zoonen
Zijt, den naam van Belgen waard !
Zoo ziet gij eerlang uw handen
Vrü van banden.
Spijt de s c h r a a p z u g t , trots van aard I
Zo zal al het haat lij к wijken,
Door deez' blijken
Tusschen R o o m s c h en P r o t e s t a n t ;
De een' zal d'anderen niet meer mijden ;
Elk zal strijden
Voor 't gefolterd V a d e r l a n d I
En zien we einlijk vrede-glanssen
Aan de transsen
Van 't Gemeenebest verspreid,
Dan hoor' m' elk met keur van klanken
Juichen, danken,
„Eeuwige eer V e r d r a a g z a a m h e i d ! " —
Hier en daar hebben bepaalde katholieken in de beweging
meer gestalte. Frederik Alberdingk Thijm, de grootvader
van den bekenden emancipator, trad te Amsterdam op als
volksredenaar en het bijna uitsluitend door dissenters
bewoonde „Alberdingsbuurtje", d.i. de Oude Weesper
Biercay, N.Z. Voorburgwal met de Kolk en de Dirk van
Hasseltsteeg, stond in zijn geheel achter den kuiper op
de gracht, wiens even cordate echtgenoote tegenover haar
prinsgezinde visch vrouw verklaarde, dat „oranjezalm op
patriotsch brood niet zou smaken" 2 2 ) . Te Leiden behoort
de lakenfabrikant S. J. van Langen, de latere „Directeur",
tot den kring der voorname patriotten 2 3 ) , terwijl de
gebroeders Cornells en Jacobus Nolet, rijke branders te
Schiedam, ijverig deelnemen aan de actie der burger
sociëteit aldaar 2 4 ) . Den Amsterdamschen boekhandelaar
J. A. Crajenschot ontmoetten wij reeds als uitgever van
patriottische geschrifen.
22)
J. A . Alberdingk Thijm, Veripreide Verhalen. Amsterdam, 1 8 7 9 —
1864. II, 188 en IV, 2 4 8 .
23)
P. J. Blok, Geschiedenie eener Holl. Stad. Ill, 3 4 5 .
24)
К. Heeringa, Schiedam in den patriottentijd. В. V. G. О. 4е reek·,
III ( 1 9 0 3 ) 4 1 5 — 4 1 9 .
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Ook op de centrale vergaderingen der patriottische
genootschappen zien wij nu en dan een katholiek verschijnen. Lucas Butot, pakhuismeester in dienst der O. I.
Compagnie, die in den Bataafschen tijd nog een rol zal
spelen te Amsterdam en te Utrecht, begint in deze periode
zijn politieke carrière als gecommitteerde van Bodegravens
schutterij ter Extraordinaire Vergadering der Gedeputeerden van Nationale Burgercorpsen op 12 April 1787 2 5 ) .
Pastoor M. H. Witbols vertegenwoordigt Oude Wetering
en Leymuijden op de Vergadering van Patriottische Genootschappen der Kleine Steden en van het Platte Land, te
Leiden op 8 Augustus 1787 gehouden 2 6 ) . Bijzonder
moeten wij hier nog wijzen op de rol van de katholieke
journalisten Bernard en Cerisier, die met Pieter 't Hoen
en Hespe de leidende figuren zijn in de patriottische pers,
doch zich niet tot hun schriftelijke activiteit beperkten.
Te Leiden werd Bernard reeds tot de hoofden der patriotten
gerekend 2 7 ) en ook te Amsterdam speelde hij een voorname rol. In 1786 schreef hij een memorie van 74 folio's
aan het Fransche Hof om steun te vragen voor de democratische partij 2 8 ) . Op 6 Augustus 1787 stelde hij op last
van het genootschap ,,Tot nut der Schutterij" te Amsterdam
op de Provinciale Vergadering der Burgercorpsen te Leiden
voor, een deputatie naar Parijs te zenden, om hulp te
vragen bij de dreigende interventie van Pruisen na het
incident bij de Goejanverwellesluis. Onder de 40 candidaten,
waaruit de afgevaardigden zouden gekozen worden, komen
behalve Dumont-Pigalle, ook Cerisier en Bernard voor 2 9 ) .
Ook in het overwegend katholieke Staats-Brabant is er,
althans in de bevolkingscentra, meer patriottische activiteit
dan men gewoonlijk meent. Van de actie der Bossche
regentenkringen rond den verdienstelijken pensionaris Ant.
Martini, welke in verbinding met De Gijselaar ijverde voor
25)
J. A. de Chalmot, Verzameling
, IV, 2 1 5 ; — Vgl. H. T. Colenbrander. Gedenkstukken II, 596, 709 en 763.
26)
A.R.A. Hof van Holland n. 5 5 3 8 : Crimineele Papieren Ι7Θ7 G.
De e e n t e vergadering van Genootschappen, Geconstitueerden en Sociëteiten
van de Kleine Steden en het Platte Land was aldaar gehouden op 25 Juli
1787 in de Schutteredoelen.
27)
P. J. Blok, Geschiedenis eener Holl. Stad. III, 345.
28)
A . R . A . Coll. Dumont-Pigalle A : Bernard aan D.-P. 25 December
1786 en 19 Maart 1787; — Hof van Holland, n. 5538.
29)
J. A. de Chalmot. Verzameling
XXIII. 122.
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de handhaving van de stadsprivileges en speciaal voor de
benoeming van geboren Brabanders in de ambten, spreken
wij hier verder niet. Uiteraard ging deze actie buiten de
katholieken om, al vond zij ook in dorpskringen weerklank,
getuige de talrijke briefjes over de „dwergtijrannen" en
slechte dorpsbesturen, welke aan den Post van den NederRhijn en aan den Politieken Kruyer werden toegezonden 3 0 ) .
Maar ook de burgerij van 's-Hertogenbosch had sinds 1784
haar leesgezelschap en vaderlandsche sociëteit en in Mei
1 786 vormde zich naast en gedeeltelijk uit de vrijwel alleen
in naam bestaande schutterijen een exercitiegenootschap,
dat op den steun van den stedelij ken magistraat kon
rekenen, maar steeds op gespannen voet stond met het
garnizoen. In Januari 1786 bood de burgerij, waaronder
vele voorname katholieken, aan den magistraat een request
aan, met het verzoek, om ook de stedelijke betrekkingen
uitsluitend aan poorters te vergeven. Ofschoon dit verzoek
geheel met het boven aangehaalde standpunt der „Heeren"
overeenkwam, werd het, inconsequent genoeg, door hen
afgewezen. Daarentegen beschikten zij goedkeurend op
een ander request uit de burgerij, dat in Maart 1785 was
ingediend en waarbij verzocht was, om het afsteken van
het gebruikelijke vuurwerk op de verjaardagen van den
prins en de prinses te verbieden З').
Te Breda bestond een patriottisch gezelschap onder den
naam „Liefhebberen van Vrijheid en Godsdienst", dat
sedert 1785 drukke relaties onderhield met de redactie van
den Post van den Neder-Rhijn 3 2 ) . In 1786 werden ook te
Eindhoven en te Waalwijk vaderlandsche sociëteiten opgericht. Zoowel het Eindhovensche „Concordia" met zijn vier
30)
B.v. De Poet van den Neder-Rhijn, Bijlagen, Χ, θ ν. en 29 v.; XI, 47.
— De Politieke Kruyer, V η. 260, 792. „De regeering (te Drunen) beataat
uit gepensioneerde soldaten (o.a. een geboren Engelschman en een Duitscher).
Niet minder zouden gij en uwe leezers zich verwonderen, wanneer ik eens
een omschrijving deed van de persoenen, die te Vugt en te Boxtel op 't
kussen der eere zitten".
31)
J. C. A. Hezenmans, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 179Θ. 's-Her
togenbosch, 1Θ99. 4 2 0 — 4 2 9 .
32)
Post van den Neder-Rhijn, VIII η. 3Θ6, 6 6 4 — 6 6 6 ; — Bijlagen, XI.
2 2 — 2 6 en XIII, 4 5 — 6 4 . Hetgeen volgt is ontleend aan С. C. N. Krom,
Voorlezing over de patriotten in de Meierij. (Hand. Prov. Gen. van K. en W.
in Noordbrabant). 's-Hertogenbosch, Ι8Θ6; — verder nog een en ander aan
de verhooren van Lodewijk Wjjchel c e . te Deurne, kapelaan A. van Hoek
te Boxtel, A. Slaat« te Waalwijk, F. Guljé te Helmond. R. A. 's-Hertogenbosch, R. 4 4 3 , n. 77. — Vgl. L. Houben, Geschiedenis van Eindhoven.
Turnhout, 1890. II, 506 v.v.
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en dertig leden als het Waalwijksche „Liber tat is Amor" ijverden druk voor het „herstel der privilegiën" en het eerste genootschap had daartoe zelfs een eigen fonds van financiën.
Te Deurne bestond vanaf 1786 een leesgezelschap, dat eiken
Donderdagmiddag bijeen kwam in den „Rooden Leeuw"
en zijn lectuur uit Helmond ontving. Waalwijk was nog
in Februari 1788 zoo overwegend patriottisch, dat het er
voor een prinsgezinde niet was uit te houden 3 3 ) .
Ook het Vaderlandsch Fonds werd in Brabant gepropageerd. H. de Roo van Wulvenhorst, de bewoner van
Zegewerp onder St. Michiels-Gestel, verschafte een inteekenlijst aan den Boxtelschen landmeter Verhees, welke
deze bij den kruidenier Van Son deponeerde. Toen zij hier
haar dienst gedaan had, werd zij door kapelaan Adriaan van
Hoek 3 4 ) doorgegeven aan Dr. Guljé te Helmond, waar er
velen wilden teekenen. Guljé gaf daartoe aan huis gelegenheid
en bezorgde de lijst daarna aan de pastoors van Deurne
en Bakel. Aan Waalwijk werd een dergelijke lijst rechtstreeks toegezonden door Baron Van der Capellen van
de Marsch 3 5 ) .
Uit de Waalwijksche sociëteit kwam een zeer bloeiend
exercitiegenootschap voort van een zestig leden. Dergelijke
genootschappen bestonden eveneens te Tilbury, te Helmond
en Deurne, terwijl ook te Aarle-Rixtel en Boxtel, zij het
in losser verband, werd geëxerceerd. Uit 's-Hertogenbosch,
Eindhoven, Helmond, Waalwijk en verschillende dorpen
trokken via Heusden „auxiliairen" naar het legioen van den
Rijngraaf van Salm te Utrecht, die zelfs plannen schijnt
gehad te hebben, om met Fransche hulp in de Generaliteitslanden een opstand te verwekken onder belofte, hen tot een
zelfstandig gewest te verheffen. Hij wilde daarbij de Baronie
van Boxtel als centrum nemen 3 6 ) . Zeker is, dat hiervoor
aan het stadhouderlijk hof werd gevreesd en in dit licht
moeten ook wel de maatregelen worden gezien, welke de
33)
Ph. Verbrugge aan Witte Tullingh, Waalwijk, 7 Januari en I
Februari 1788. R. A. VHertogenboech. R. 4 4 3 , n. 77.
34)
Helmondenaar en neef van den patriot, advocaat Hendrik van
Mooreel. De familie« Van Hoek en Van Moorsel teekenden beiden in, evenals
de broers van den pastoor van Bakel en een zuster van den pastoor van
Deurne. Te Deurne ook he( Hubertusgilde.
35)
De Politieke Kruyer, IX n. 426. 89.
36)
H. T. Colenbrander, De patriottentijd. Ill, I 14 v. (Rijngraaf aan
Montmorin, Maart 1787) en 173 (Prinses aan Frederik Willem II, Nijmegen,
13 Juli 1787).
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Staten-Generaal voor een ontbinding der gewapende
genootschappen in de Generaliteitslanden beraamden. Het
Waalwijksch genootschap schijnt deze plannen spoedig op
het spoor gekomen te zijn en zond op 6 Augustus 1787
eenige gecommitteerden naar de vergadering van vrij corpsen
te Leiden, om steun te vragen tegen deze maatregelen.
De vergadering diende een daartoe strekkend request in bij
de Staten van Holland 3 7 ) . Maar het verzet van deze
provincie, nog door twee andere gesteund, kon niet verhinderen, dat H.H.Mo, op 13 Augustus een publicatie uitvaardigden, waarin, geheel volgens het advies van den
advocaat-fiscaal Witte Tullingh, het oprichten van nieuwe
gewapende genootschappen verboden werd, terwijl noch de
bestaande corpsen noch hunne individueele leden voortaan
buiten de Generaliteit mochten uitrukken. Fel werd door de
Commissie te Woerden tegen dit verbod geprotesteerd en
ook op de provinciale vergadering van gewapende genootschappen te Amsterdam op 17 September zou het een punt
van deliberatie hebben uitgemaakt. Door den inval der
Pruisen werd de agenda dezer vergadering echter grondig
in de war gestuurd ; de verdediging van Amsterdam werd
het eenige onderwerp der beraadslagingen 3 8 ) . In Brabant
schijnt men zich van het verbod niet veel te hebben aangetrokken. Er bleven „zware transporten recruten" Den
Bosch passeeren; men verwachtte immers spoedig de
Franschen, over wier aanwezigheid nog op 23 en 24
September de dolste geruchten de ronde deden 3 9 ) . Op 7
September was reeds in den Post van den Neder-Rhijn
openlijk het voorstel gedaan, om een algemeene sociëteit
op te richten „Tot nut der Meyery". Deze zou moeten
ageeren tegen de verkorting van Brabants rechten en bij
37)
Proces Slaat«, R. A . VHertogenboach R. 4 4 3 , n. 77.
38)
С. С. N. Krom, B.W. bijlage Α. vgl. 6 en I I . — G. W. Vreede, De
regeering en de natie. 130. — Vgl. H. T. Colenbrander, Gedenkstukken. I, 2.
39)
Van Adrichem aan Witte Tullingh, 's-Hertogenboach I 6 September
Ι7Θ7 : „Men maakt hier elkander veel wijs van den aanmarsch der Fran•chen. Dan zegt men, dat die de Moerdijk gepaaaert zijn, 't geen onmogelijk
ia; dan weder dat hun Quartiermaekera zig te Eindhoven bevinden, waarop
ik mij heb geinformeert, dog zulka onwaar bevonden". — J. B. Swinkels aan
pastoor L. Swinkels te Deurne, Helmond 23 September 1787 : „Wij hoope
aterk dat de franache morge avont voor den bos sullen seijn op aeijn spoedigate". — W. van Hoek aan paatoor L. Swinkela, Helmond 24 September
1787 : „ . . . .wort vertelt dat een voornaam frans heer te Eyndhoven heeft
gepreaenteert 5 0 0 0 0 gulden tegen gelijke som in statie te zetten, de welke
hij binnen 14 dagen weder zoude komen halen met het frans leger". —
R. A. 's.Hertogenbosch R. 443, n. 77.
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de te verwachten scheiding der Unie zou men de proFransche zijde moeten kiezen en trachten als gewest erkend
te worden 4 0 ) . Naast verschillende niet-katholieke ambtenaren, vooral in de omgeving van 's-Hertogenbosch, zien
wij in het overige deel van het gewest voornamelijk
katholieken aan het hoofd der beweging. De Eindhovensche
burgemeester Jan Frederik Rudolf van Hoof f, oprichter van
,.Concordia" en de leider van het Waalwijksche genootschap „Libertatis Amor", Jan Pannebacker, trokken zelf
aan het hoofd van een troep patriotten in Juni 1787 naar
Utrecht. De Helmondsche advocaat Hendrik van Moorsel
had de hand in het exercitiegenootschap van zijn woonplaats en wierf daar vrijwilligers, welke hij naar Heusden
doorstuurde. Verder speelden in de beweging nog een
belangrijke rol : te Helmond de medicus Petrus Franciscus
Guljé, die van 1 October 1786 tot 1 October 1787 burgemeester was, te Boxtel de landmeter Hendrik Verhees, te
Eindhoven de burgemeester Van Leersum en te Waalwijk
de medicus Petrus Olifiers, A. Staats en Adriaan Cornells
Drossaers. Bijna op alle plaatsen, waar wij patriottische
activiteit hebben waargenomen, zien wij naast die katholieke intellectueele leeken den pastoor 4 ' ) ·
2.

De houding der geestelijkheid tegenover
de patriottenbeweging.

Dit brengt ons op een nieuwe vraag : hoe stond de
geestelijkheid, hoe stond de kerkelijke overheid tegenover
de patriottenbeweging ?
Aartspriester Ten Hulscher van Amsterdam vermeldt in
zijn dagboek, dat er onder de „zogenoemde Patriotten, die
voor vrijheid gestreden hadden. . . . veele R. Catholijken
en zelve veele priesters gevonden wierden, die uyt zugt
voor meerder vrijheid in hunnen godsdienst die Patriottische
partij aankleefden en sterk voorstonden" 4 2 ) . Dit oordeel
lijkt mij niet overdreven. De goede relaties dateerden reeds
4 0 ) Po.t van den Neder-RMJn, XII n. 598, 1 1 6 1 — 1 1 6 3 .
4 1 ) Zie C. C. N. Krom, a. w. passim.; — N. Ned. Biografisch Woordenboek. VIII, 8 2 1 — 8 2 4 . Over Van Moorsel : Van Adrichem aan Witte
Tullingh, 's-Hertogenbosch 22 October 1787. R. A. 's-Hertogenbosch
R. 4 4 3 . n. 77.

42)
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B.B.H. L (І9ЭЗ) 314.

uit den tijd der burgerbewapening. Toen in de tweede helft
van 1 784 naar aanleiding van het conflict over de Schelde
de keizer met een inval dreigde in de Republiek, was de
schrik hier algemeen. Het werd een gouden tijd voor de
patriottische vrij corpsen en ook van regeeringszijde vatte
men het plan op, om het platte land in staat van tegenweer
te brengen 4 3 ) . In alle gewesten, behalve Friesland, werd
een opschrijving der weerbare mannen gelast en in Holland
werd zelfs de derde man uitgeloot en tot oefening verplicht.
Ook de Staten-Generaal namen voor de Generaliteitslanden
een dergelijken maatregel. Dit was nu volksbewapening
in den geest der, patriotten ! De boeren dachten er echter
anders over y zij betaalden belasting voor de verdediging
en weigerden zich bovendien nog persoonlijk voor het land
te laten doodschieten ! In Holland kwam het op vele
plaatsen tot ongeregeldheden onder Orangistische signatuur : „men wilde niet exerceeren voor de Staten, wel
voor den Prins, want de Staten waren maar jongens en de
Prins was het Hoofd". Ook de katholieke plattelanders
waren voor de wapenoefeningen weinig enthousiast. Reeds
op 28 Mei schreef J. W. Racer uit Oldenzaal aan J. D. van
der Capellen : „Over de zaak van den Keizer wordt hier
weinig speculatie gemaakt, wijl hier de ingezetenen meest
Roomschgezind zijn, die het zoo erg niet opvatten" 4 4 ) .
Er liepen zelfs praatjes, dat Staats-Brabant onbetrouwbaar
was en uit het démenti in den Post van den Neder-Rhijn
blijkt, dat deze, ofschoon schromelijk overdreven, toch
niet heelemaal uit de lucht gegrepen waren. Met de belastingen kon het onder den keizer in geen geval erger
worden en verder schijnen de boeren hier en daar „in
domme religie-iever" de vroeger afgenomen „groóte kerken" terugverlangd te hebben 4 5 ) .
De geestelijkheid echter steunde in dezen de actie der
regeering en oogstte daarvoor overvloedigen lof in de
patriottische pers. De Post drukte reeds in zijn nummer
43)
H. T. Colenbrander, De patriottentijd. H, 73 vv. Vgl. Poat van den
Neder-Rhijn, VI n. 307. 1301.
44)
Brieven van en aan J. D. van der Capellen. (Werken H. G., N. S.
27) 646.
45)
Po»t van den Neder-Rhijn, VII η. 360, 414 : brief uit 's-Hertogenbo.ch. W . v . H . [Vgl. ibidem. V η. 215, 5 3 5 ] . — Verder: De Politieke
Kruyer, IV η. 206, 755. Brief van een Roomsche Boeache Patriot, die echter
ontkent, dat de geestelijkheid de kerken terugverlangt.
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van 15 December 17Θ4 een aanbevelingspreek van êén
plattelands-priester af 4 6 ) . Elerst bewees deze uit de Schriftuur, dat alle ingezetenen tot gehoorzaamheid aan den
souverein verplicht waren. Vervolgens wees hij hen op de
voorbeelden hunner voorvaderen : ,,Gedenk dat het
Roomsche bloed der graven van Egmond en Hoorn. . . .
thans nog, met ruim zooveel drifts, ten welzijn onzes
Vaderlands, in de aderen der Roomschgezinden omloopt,
als het Gereformeerde bloed van Prins Willem den I en in
de aderen der Protestanten". Zij moeten zich niet laten
afschrikken door de moeilijkheden van den wapenhandel.
„Ik zal niet nalaten Ulieden in persoon aan te wakkeren,
en des noods zijnde, wanneer het de toestand der hier
blijvende gemeente kan dulden, met U.L. de gevaren
tarten. Het Vaderlandsch vuur, dat uit mijnen boezem
door de oogen zal schitteren, zal het Uwen ontvonken,
om Uwe Vrijheid, met al dat U dierbaar is, tegen Uwen
vijand te verdedigen".
Dit was 18 e -eeuwsche kanseltaal van de beste soort,
maar de Post vond het prachtig en spoorde de geestelijken
van alle gezindten aan, dit mooie voorbeeld te volgen.
Hij had daarmee succes. Te Soest was het slagen van de
„model-wapenoefening" vooral te danken aan de aansporingen van den schout, van pastoor Dash orate en zijn
kapelaan, welke persoonlijk bij de exercitie aanwezig waren
en dan ook voor hun „voorbeeldig gedrag" door de redactie
van „De Politieke Kruyer" extra geprezen werden. Te
Hilversum maakte de dorpsregeering van den invloed der
patriotschgezinde priesters gebruik voor hetzelfde doel 4 7 ) .
Opnieuw kon de Post in zijn nummer van 19 Januari
1785, naast de aanbevelingspreek van Ds. van Eijk te
Muiden, een dergelijke leerrede aankondigen van een
Roomsch priester in de nabijheid van Utrecht en gedrukt
bij de Wed. Mulder, aldaar 4 e ) . Maar nog van hooger
hand kregen de voorstanders der volksbewapening steun.
De aartspriester van Utrecht, H. Berendtzen, vaardigde

46)
De Post van den Neder-Rhfjn, VI η. 292, 1 1 8 6 — 1 1 8 8 .
47)
De Politieke Kruyer, V η. 219, 141 en Vili η. 392, 3 9 0 .
48)
VI η. 302, Ι26Θ. Dit i · Kn. 2 1 0 7 : Leerreden tot aanmoediging
der wapenoeffening ten Platten Lande, door een Roomach Paetoor in de
Provincie van UtrecHt. Over 2 Eidrai, IV, v«. 14. Utrecht, Wed. W. Mulder.
1785.
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op 17 December 1784 een „Circulaire Brief" uit „aan de
Roomsch Catholijke Pastoors, in de Provincie en District
Utrecht ten Platten Lande, om hunne respective Gemeentens
aantemoedigen tot de Oeffening in den Wapenhandel".
Deze brief werd bij Cornells Kribber te Utrecht gedrukt 4 9 ) .
Toen dit voorbeeld van den „braaven eerwaardigen
Grijzaard" in den Post werd geprezen, was het reeds
nagevolgd door den vicaris van 's-Hertogenbosch, Andreas
Aerts, welke op 29 December 1784 een rondzendbrief
aan zijne onderhoorigen uitvaardigde 5 0 ) , waarin hij hen
aanspoorde „op het nadrukkelijkst. . . . in de tegenwoordige
kommerlijke omstandigheden waarin het vaderland zig
bevind ter oorzake van den oorlog waarmede het gedreigd
wordt van wegens Zijne Keizerlijke M a j e s t e i t . . . . blijken
(te) geeven van derzelver gehoorzaamheid en getrouwheid
aan hunne Hooge overheid en het vaderland verschuld,
en dat zij zig op generlij wijze laaten wederhouden van
het volbrengen hunner pligten, nog te laaten vervoeren
om teegen te streeven de heilzame maetregelen door den
Souverain uit eene vaderlijke zorge beraamt of nog te
beraamen tot afweeringe van de rampen des oorlogs en
tot bescherminge van de persoonen en goederen der goede
ingezetenen, in het bezonder ten platten lande woonende,
zelfs niet in geval de uitvoeringe van die maetregelen
bezwaarlijk of onmogelijk zoude v o o r k o o m e n . . . . " In dat
geval melde men redenen en motieven aan de overheid, die
er zoonoodig in zal voorzien. De opvolging van dit bevel
zal hen de verdere gunst der hooge overheid waardig
maken, maar wordt ook gevorderd door de voorschriften
van hunnen godsdienst, zooals bewezen wordt uit den
brief van St. Paulus aan de Romeinen XVII, 1—5 en uit
het voorbeeld der eerste christenen, „dewelke, alhoewel
levende onder de heidensche vorsten, aan hen gehoorzaam
waaren en g e t r o u w " . . . . Ten slotte beveelt hij aan de
pastoors, dezen brief af te schrijven en op twee achtereenvolgende Zondagen aan het volk voor te lezen.

4 9 ) Petit 7316. Vgl. Poet van den Neder-Rhijn, VI n. 297, 1227 (31
December); eveneens a.w. VI n. 300, 1 2 5 0 — 1 2 5 2 en n. 311, 1344.
50) Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Port. Brieven en circulaires. . . .
Aerts en Van Alphen : twee exemplaren, respectievelijk gedateerd 20 en 28
December. De brief is echter officieel op 29 December gedateerd : zie brief
van 22 Februari.
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Wij hebben dit stuk zoo uitvoerig besproken, omdat het
wel eens, geheel ten onrechte, wordt aangehaald ten
bewijze voor de anti-patriottische en zelfs voor de Orangistische instelling van den vicaris 5 1 ) · Mijns inziens is het
enkel en alleen een aansporing tot trouw aan het Nederlandsche staatsgezag bij den dreigenden oorlog en tot
gehoorzaamheid aan het zeer onpopulaire voorschrift der
wapenoefeningen, met misschien eenige zinspeling op de
boven gesignaleerde separatistische tendenzen. Al behoeven
wij in de weigerachtige houding der Brabantsche boeren,
waartegen de vicaris stelling neemt, geen Orangistische
manifestatie te zien zooals in Holland, een uiting van
patriottisme was zij zeker niet. Zij kwam voort uitsluitend
uit een afkeer van het „dienen". Wil men echter aan den
brief per se een plaats geven in de binnenlandsche tegenstellingen, dan zou hij komen te staan aan patriottischen
kant. Dat het stuk ook door de tijdgenooten aldus werd
gezien, blijkt uit de zeer prijzende beoordeeling van dezen
brief in het patriottische weekblad „De Politieke Kruyer".
Niet overal echter vond de vicaris een gewillig gehoor.
Had te Tilburg en elders de afkondiging eerst op 16 Januari
plaats, vele Roomsch-Katholieken, bijzonder in de Langstraat, bleven weigeren, om aan de wapenoefeningen deel
te nemen volgens de ordonnantie der overheid en er werden
er daar zelfs gevonden, die de goedwillenden met dreigementen trachtten terug te houden. Daarom zond de vicaris
op 22 Februari 1785 een nieuw schrijven aan de pastoors van
Vlijmen, Hedikhuizen, Onsenoort, Baardwijk, Waalwijk,
Waspik, Made en Zevenbergen met de verklaring, ,,dat
onsen gemelden brieff wel degelijk serieus en ernstig is
geweest" en het voorschrift, om de onwilligen nogmaals
tot gehoorzaamheid aan te sporen en de opstokers scherpelijk te berispen. Hij begreep niet, dat men tegen den
wapenhandel zoo groóte zwarigheid maakte, waar het toch
de bedoeling niet was, om hen ten velde te doen trekken,
5 I ) Zoo door J. C. A. Hezenmans, ' a - H e r t o g e n b o s c h . . . . 419. — Vervolgens door J. H. J. M. Witlox, Brabant Oranjeklant. ( 1 9 2 7 ) Varia
Historica. *a-Hertogenboach, 1936. 63. (Vgl. L. G. J. Verberne, in Brabantia Nostra. II ( 1 9 3 6 ) 1 1 — 1 4 ) . —Eindelijk ook H. J. J. van Velthoven.
Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. Amsterdam, 1935. I, 169, welke een
Tilburgsch Cronykje citeert, uitgegeven in Taxandria IV ( 1 8 9 7 ) 17 vv. Dit
zal ook wel de bron voor Hezenmans geweest zijn. Geen dezer auteurs
geeft er blijk van het stuk zelf te hebben gelezen. — Vgl. ook De Politieke
Kruyer, IV n. 206, 755.
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maar alleen, om hen bekwaam te maken tot verdediging
hunner eigen personen en goederen 5 2 ) .
De Brabantsche clergé schijnt zich over het algemeen
goed aan deze richtlijnen van den vicaris te hebben gehouden en zelfs ,,een verwonderlijken patriottischen ijver" te
hebben ontplooid 5 Э ) .
Was de zoo juist besproken activiteit in overeenstem
ming met, ja een uitvloeisel van die der regeering, ook
waar de partijverhoudingen scherper naar voren kwamen,
bleef een groot gedeelte der geestelijkheid trouw aan de
democraten en zij werd in het patriottische kamp gewaar
deerd 1 De predikant van Doetinchem, Ds. Bergh heeft een
open oog voor den invloed, welke van de Roomsche
geestelijkheid in het belang der goede zaak kan uitgaan en
hij tracht deze dan ook via baron Van der Heide te
beïnvloeden 5 4 ) . Op gelijke wijze adviseert hij, dat De
Gijzelaar van zijn invloed op den Amsterdamschen aartspriester gebruik zal maken, om de pastoors over te halen
de inteekening voor het Nationaal Fonds te bevorderen ;
dat zou veel helpen 5 5 ) . Of hieraan gevolg is gegeven, is
mij niet bekend, maar, zooals wij boven gezien hebben,
heeft iets dergelijks zeker plaats gehad te Boxtel, Helmond,
Bakel en Deume, uit -welke plaatsen mij zeven geestelijke
inteekenaren bekend zijn, ofschoon alleen op de beide
laatstgenoemde dorpen de propaganda van den pastoor is
uitgegaan. Men houde er rekening mede, dat deze gegevens
ontleend zijn aan verhooren.waarbij de betrokkenen uiteraard hun rol minimaliseerden 1 De stadhouder van den
advocaat-fiscaal van Brabant, Mr. H. J. van Adrichem,
meldde dan ook aan zijn superieur Witte Tullingh, „dat
de Paapen in dat Fonds de voorname hand hebben
gehad" 5 6 ) . Pastoor Leonardus Swinkels van Deume ontplooide ook anderszins een groóte activiteit. Niet alleen
maakte hij met zijn buurtpastoors Joan van Griensven van
52)
Archief Bisdom '«•Hertogenbotch. Port. Brieven en circulaire*. . . .
Aerts en Van Alphen.
53)
Poat van den Neder-Rhijn, VII η. 360, 414.
54)
Ds. Bergh aan R. J. van der Capellen van de Marsch. 6 December
1 7 8 4 : H. A. Weststrate, Gelderland in den patriottentijd. 52.
55)
ld. aan id., 29 Augustus 1784. a.w. 52 noot 3.
56)
Van Adrichem aan Witte Tullingh. 's-Hertogenbosch 22 October
1787. R.A. 's-Hertogenbosch R. 443, n. 77.
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Bakel en Henricus Sebastiaan Loomans van Beek en Donk
en met zijn kapelaan Godefridus Bijzens deel uit van het
Deurnsche leesgezelschap, maar vooral ook op zijn aandringen werd aldaar het patriottische St. Hubertusgilde
opgericht, zelfs tegen den zin van vele parochianen in.
Een beetje à la Van der Capellen organiseerde hij in zijn
parochie zelfs een requestbeweging tegen de heerlijke
rechten, waarbij hij meer dan honderd handteekeningen verzamelde. Ook de pastoor van Aarle-Rixtel, Bartholomeus
Cox, was de patriottische partij toegedaan, evenals pastoor
Joan Gerard van Asten te Heusden en zijn kapelaan
Joan van Honswijk. Met den predikant Ds. Vrijthof
wierf ook de pastoor te Vught auxilïairen aan voor Utrecht.
Had Van der Capellen van de Poll reeds in het begin
der beweging contact met de Twentsche pastoors, in 1787
klaagt de Engelsche gezant Harris over de politieke activiteit der Overijselsche geestelijkheid, welke zich volgens
hem niet ontziet, om zelfs den biechtstoel voor de patriottische propaganda te misbruiken 5 7 ) . In Friesland vinden
wij de figuur van kapelaan J. van Rijswijk, die met Simon
Stijl, dien hij later in de Nationale Vergadering zou vervangen, de voornaamste redenaar is in volkssociëteit te
Harlingen 5 Θ ) .
Ook uit de geestelijkheid van het aartspriesterschap
Holland, waarop het aangehaalde getuigenis van Ten Hulscher toch wel vooral slaat, zijn ons verschillende priesters
als actieve patriotten met name bekend. De heftige Witbols,
pastoor van Rijnsaterwoude, en Arnold Tomas van Zierikzee, welke in 1786 met nog een collega een patriottisch
dankadres aan den raad had geteekend, voelden zich in
September 1787 zoo gecompromitteerd, dat zij de vlucht
namen naar Brabant, waar zij zich schuil hielden. Witbols
bleef er zelfs meer dan twee jaar. Ook de pastoors J. Meijbeek van Voorburg, A. J. Gunst van Poeldijk, E. Nitert
van Leidschendam, L. Reijne van Soeterwoude, W. Som
veen van Stompwijk en Witbols' kapelaan Snarenberg
vluchtten weg van hun standplaatsen ; tegen bijna allen
werd een gerechtelijke actie ingesteld en het kostte Ten

57)
H. T. Colenbrander, De patriottentyd. Bjjlagen, 60 : Harria aan lord
Carmathen, 6 Februari Ι7Θ7.
5Θ)
G. Bruining, Herinneringen. . . . 55.
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Hulscher veel moeite om te verkrijgen, dat zij opnieuw in
dienst mochten worden gesteld 5 9 ) .
Ook de bekende pastoor van Oegstgeest, Petrus Schouten, die wegens zijn bekroning door de jonge, bij de
Oranjepartij en de stéiatskerk zeer slecht aangeschreven
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den roem van
katholiek Nederland uitmaakte, was de patriottische partij
toegedaan 6 0 ) , evenals de twee andere prominente priesters
J. Cramer van het Amsterdamsche Maagdenhuis en J. Stafford, pastoor te Haarlem in den Hoek, waar Meijbeek en
Reijne een toevlucht vonden ^ ) .
Ten Hulscher zelf schijnt zich niet met de politieke
woelingen te hebben bemoeid. Toen in October 1787
aartspriester Antonius С. Meylink, over wiens houding in
dezen mij niets bekend is, was overleden, werd Herman
Ten Hulscher tot zijn opvolger benoemd. Volgens gewoonte
moest deze benoeming door de regeering worden goed
gekeurd en in verband met de verdenking van patriottisme,
welke in die dagen op bijna alle priesters rustte, werd er
extra scherp naar hem geïnformeerd ,,of ik ook Patriottische genoodschappen had gepatrocineert ; requesten tegen
(over) het afzette van regeeringslieden had geteekend,
daartoe meegewerkt ; het volk in publieke redevoeringen,
predicatien etc. had aangemoedigt tot zulke heete daden
als de Patriotten verrigt hadden etc. etc." Ziet men uit
59) Dagboek Ten HuUcker 1787. B . B . H . L ( 1 9 3 3 ) 3 1 7 — 3 1 8 en de
noten. — Zie nog voor Witbole : B . B . H . XLV ( 1 9 2 8 ) 11 — 1 4 ; — voor
Tomae : B . B . H . LI ( 1 9 3 4 ) 415 noot en Tqdechrift voor Geechiedenie, LU
(1937) 393 en 395.
60)
Het met den gouden eerepenning bekroonde geschrift was getiteld
..Verhandeling. . . . ter beantwoording der vraag : Welke bewijzen leeveren
Natuur en Reden op voor het bestaan van God". Het werk verscheen in 1 785
en beleefde in I 792 reeds een 5en druk. Schoutens patriottische sympathieën
blijken uit \z¡jn feestrede : ..Het recht gebruik der blijdschap over het
bekomen en de inwijding eener kerk : voorgesteld in eene leerrede over
psalm CXXI, i, door Petrus Schouten, R. Pr. en Pastoor te Oestgeest. Bij
gelegenheid der inwijding van de nieuwe Roomsch Catholijke kerk te Loosduinen, den 31ste Mey 1786. Te Amsterdam Ьц T. Crajenschot, boekhande
laar. Op titelblad vignet met vrijheidshoed :
,,De hoed der vrijheid, die zich naast het wapen toont
Tuigt, dat in Nederland een vrije Godsdienst woont".
Z i e : N. Ned. Biogr. Wb. I ( 191 I) s. v. en B. B. H. LUI ( 1 9 3 6 ) 356 v. —
Vgl. Th. Jorissen, De Patriotten te Amsterdam in 1794. Amsterdam, 1875. 9.
en Gedenkboek der Mij. Tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, 1934.
30—43.
61) B . B . H . XXXVIII ( 1 9 1 8 ) 369 : Rendorp vindt hen in 1788 gevaar·
lyke raadslieden voor Ten Hulscher.
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I

deze opsomming, waartoe de pastoors in staat werden
geacht, het feit, dat de verlangde goedkeuring in December
afkwam, bewijst wel, dat de nieuwe aartspriester er per
soonlijk onschuldig aan was 6 2 ) . Overigens schijnt hij geen
principicele bezwaren tegen de beweging te hebben gehad :
hij vond den ijver zijner minder gereserveerde collega's
,,misschien goed maar niet te min onbezonnen". Zoo oor
deelde hij nog na de reactie van 1787 I 6 3 ) .
Zeer zeker was dit ook het standpunt van H. Berendtzen,
aartspriester van Utrecht, die in zijn „Ernstige Briev aan
alle Rooms Catholyken" van 1794, welken wij later nog
zullen bespreken, verklaarde, dat het in 1787 ,,ορ het
geloof niet aankwam" 6 4 ) . Van eenige officieele uitspraak
merkt men hier dan ook evenmin iets als in Holland.
Dit was anders in Staats-Brabant. In het begin van 1787
nam de spanning in de hoofdstad ernstig toe. De zwarte
cocarde verscheen er naast het oranje op de straten. D e
patriottische schutters vormden het voorwerp van een
bedekten strijd tusschen het stadsbestuur aan den eenen
kant en den garnizoenscommandant Douglas, gesteund
door den Raad van State aan den anderen kant 6 5 ) . Ook
met den „pretensen" fiscaal Mr. H. J. van Oldenbarnevelt,
genaamd Witte Tullingh, een niet-ingezetene, die in strijd
met de „privilegiën van het gewest" benoemd was, bleef
de verhouding slecht. Toen hij dan ook van anoniemen,
anti-patriottischen kant een schrijven ontving, waarin zijn
medecandidaat Mr. Boudewijn Donker Curtius met De
Roo van Wulvenhorst en een drietal predikanten ervan
beschuldigd werden, in correspondentie met die van Dordt
een complot te hebben gesmeed, om Brabant aan de
souvereiniteit van H.H.Mo, te onttrekken, gaf hij dit aanstonds aan de Staten-Generaal door, die een onderzoek
gelastten. De zaak scheen ernstig : de Hollandsche vrijcorpsen zouden te hulp komen ; de pastoors zou men
aanschrijven, om manschappen te zenden onder toezegging
van meerdere vrijheid van religie ; men zou een vrij

62)
Dagboek Ten Hulacher, 1787. B . B . H . L ( 1 9 3 3 ) 316 v. — V ? I . '
A. R. A. Archief Van de Spiegel, n. 166a „dat men de peraoon in deezen
gemeld zoude conni vee ren".
63)
Dagboek Ten Hulacher Ι7ΘΘ. B.B.H. LI ( 1 9 3 4 ) 260.
64)
Blz. 2 1 — 2 2 .
65)
J. C. A. Hezenmana, 'a-Hertogenboacb. 4 2 5 ^ - 4 2 9 .
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gewest worden of onder Holland worden gebracht en alle
privilegiën hebben 6 6 ) . Wel werd deze beschuldiging door
de betrokkenen met verontwaardiging van de hand gewezen, wel zal het complot in dezen vorm zijn gefantaseerd,
maar toch schijnen mij deze ideeën niet zoo absurd als
Krom meent en boven hebben wij dergelijke gedachten,
zij het ook in vagen vorm, reeds meermalen ontmoet. Hoe
het ook zij, het wantrouwen was er en de patriottische
beweging kreeg daardoor in Brabant meer dan elders het
karakter van een opstand tegen den souverein.
Evengoed als in 1784 was er ook thans voor den vicaris
alle reden, om aan zijn onderhoorigen hunne verplichtingen
van trouw aan den souverein voor te houden. En bovendien, zouden deze ongeregeldheden en geruchten de goede
gezindheid van H.H.Mo, niet doen veranderen, een gezindheid, waarvan zij bij de publicatie van θ Januari zoo
ondubbelzinnige blijken gegeven hadden ? In een schrijven
aan zijne geloovigen van 30 Juli 1787 6 7 ) verklaarde hij
dan ook : ,,soo hebben wij nogtans in deze akelijke om
standigheden van verschillende begrippen, oneenigheden
en partijschappen, die tans het vaderland soo beroeren het
van onsen onnaelaetelijke pligt geagt hiermede onse vorige
vermaningen te vernieuwen". Opnieuw spoorde hij hen
aan, „sig als getrouwe, gehoorsaeme, stille, en vreedelievende ingesetenen (te) gedragen ; sig (te) wagten van
al dat de rust soude können stooren, en vooral blijken (te)
geven van gehoorsaemheyt en getrouwigheyt aen haere
overigheyt en vaderlandt verschuldigt". Dit is een voorschrift van God, een verplichting, welke Jezus Christus en
de godsdienst U opleggen. „De Souveraine Moogentheden
sijn van Godt voorschickt tot behoudenisse van rust en
vreede ; tot lof der goede en vreedsamigen en tot vrees
der quaede en rustverstoorende ingesetenen. Haere H.
Moogende, die onsen Souverain bennen, sijn van Godt
ons toegeschickt, sijn van Godt bekleet met de wettige
Magt. Soo dat, volgens den Apostel (Paulus), die aen
66)
C. C. N. Krom, De patriotten in de Meierij. I I . Bijlagen tot den
Poet van den Neder-Rhijn, XVIII, I — 2 7 . — Verdediging van Donker Curtius c a . : Kn. 2 1 4 3 8 , 21439. — Over de benoeming van Witte Tullingh: Poet
van den Neder-Rhijn, VII η. 405, 8 1 3 — 8 1 6 en 8 8 3 — e 9 6 ¡ IX η. 4 2 1 , 9 5 8 ¡
— Bijlagen tot den Poet, Χ, XI en XVI.
67)
Archief Bisdom 'a-Hertogenbosch. Port. Brieven en c i r c u l a i r e s . . . .
Aerts en Van Alphen.
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hun wederstaet en ongehoorsaem is, wederstaet en is ongehoorsaem aen Godt. Aen hun moeten wij onderdanig wesen,
n i e t a l l e e n o m d e s t r a f f e n of uyt vrees van den
degen, die hun G o d t in handen heeft gegeven, maer ook
om de conscientie". Dat de Sou verein een andere religie
belijdt dan wij, doet daaraan niets af. Toen Christus en
de Apostelen de gehoorzaamheid predikten, werd de wereld
door ongeloovige vorsten geregeerd. Toch gehoorzaamden
de eerste Christenen aan hen en baden zelfs dagelijks voor
hunne heidensche vervolgers en voor het welzijn van den
staat, zooals Tertullianus, Cyprianus en anderen getuigen.
Zelfs al zou de verplichting van onzen godsdienst geen indruk op ons maken, dan zouden wij nog gedreven moeten
worden door gevoelens van wederliefde en dankbaarheid.
„Het oproepen der beswaeren ; het uyt den weg ruymen
der ingeslopen abuysen ; de verminderinge der lasten ; de
gunstige Resolutien wegens het oefenen van onsen godsdienst sijn soo veele spreekende bewijsen van de sorg,
liefde en genegentheyt van den Souverain ten onsen
opsigten, die wij gemakkelijker verwonderen, dan met
genoegsaeme dankbaerheyt herkennen können".
Dezen keer was de circulaire zeer zeker tegen de patriottische woelingen gericht, maar ook nu beperkte zich de
vicaris tot een aansporing van gehoorzaamheid aan de
hooge overheid ; hij hield zich zooveel mogelijk buiten de
bestaande partijschappen en de naam van den prins wordt
in het geheele stuk niet genoemd.
Een nog voorzichtiger en neutraler houding werd aangenomen door het Antwerpsche Ordinariaat, dat vanwege
het Noord-Nederlandsche gedeelte van zijn bisdom, het
tegenwoordige bisdom Breda ongeveer, in de kwestie
betrokken was. In de publicatie van 13 Augustus 1787,
waarin H. H. Mo. stelling namen tegen de gewapende
genootschappen, hadden zij ook de pastoors der Generaliteit
verboden om in predikatie of bij huisbezoek over politieke
zaken of over de regeering te spreken of tot partijschappen
aan te sporen, terwijl zij hen bij eventueele overtreding
met straffen en zelfs met afzetting bedreigden. Nu is het
alleszins merkwaardig, dat op dienzelfden ]Зіт Augustus
de bisschop van Antwerpen, Cornells F. de Nelis, door zijn
secretaris A. Oomen een schrijven liet zenden aan den
deken van het Bredasche district over de houding der
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geestelijkheid 6 Θ ) . Het wast hem onlangs ter oore gekomen
(van den kant der regeer ing der Republiek?), dat sommige
pastoors uit het gebied van H.H.Mo, in h u n n e preeken de
politiek en de bestaande twisten ter sprake hadden gebracht.
Ofschoon hij van hun trouw aan het wettig gezag over
tuigd was, meende hij toch hen er op te moeten wijzen,
dat een dergelijke handelwijze met den geest van het
„evangelium pacis" en met hun heilig ambt in strijd was
en uit moest loopen op aanstoot aan den evenmensch en
nadeel voor den godsdienst. Daarom verbood de bisschop
dergelijke onderwerpen op den preekstoel te behandelen,
noch in het voordeel der eene, noch in dat der andere partij.
Alleen moesten de geloovigen, wanneer de tekst van het
evangelie daartoe aanleiding gaf, in algemeene bewoor
dingen tot vrede en tot gehoorzaamheid aan de hooge
overheid worden aangespoord. Opdat echter dit schrijven
niet aan het volk bekend zou worden en tot disputen
aanleiding zou geven, moest de deken deze voorschriften
aan zijn pastoors afzonderlijk en liefst mondeling mededeelen. Rekening houdend met het feit, dat deze zeer
ijverige bisschop, in afwachting van een volledige gods
dienstvrijheid, van de regeering der Republiek in dezen tijd
hoopte te verkrijgen, dat hij in het Staatsche gedeelte van
zijn diocees zijn bisschoppelijke functies zou mogen uit
oefenen 6 9 ) , zullen wij nog te beter begrijpen, dat hij
zijne geestelijkheid bij geen van beide partijen wilde
gecompromitteerd zien. De gebeurtenissen zouden hem in
het gelijk stellen 1
ι

3.

De Oranje-reactie van September 1787
en de katholieken.

De zeer veelzijdige en bekwame ex-Jezuiet F. X. de
Feller, die sedert de opheffing van de Sociëteit in 1773 te
Luxemburg als publicist werkzaam was en in zijn tijdschrift
„Journal Historique et Littéraire" met de Nederlandsche
clergé nogal eens op gespannen voet stond, schreef op
1 December 1787 naar aanleiding van de plunderingen
door het Bossche garnizoen van 9 tot 11 November het
68)
Archief als voren. (Copie).
69)
С. de Clercq, Twee dagboeken van Biiachop Nelis. Bijdr. tot de
Ce.cbiedenU, XXVIII ( 1 9 3 7 ) 66.

77

volgende. ,
et l'on voit par des iaits multipliés que
la feu de la discorde n'est pas éteint en Hollande. Les
Catholiques ont été fort maltraités dans plusieurs endroits;
mais l'on ne doit pas les plaindre excessivement, s'il est
vraie qu'ils aient été les plus faciles à se prêter aux impulsions d'une Puissance étrangère, croïant trouver dans un
nouvel ordre de choses quelque avantage pour leur religion ;
tandis qu'ils auroient dû considérer que la religion catholique ne jouit aujourd'hui nulle part de plus de liberté
et de sûreté que dans les paia protestants et infidèles" 7 0 ) .
Dit laatste was een stokpaardje van hem 7 I ) en uit de
„zegeningen" van het Josephinisme en de opheffing van
de Sociëteit in de katholieke landen wel te verklaren. Zijn
gebrek aan medelijden is vermoedelijk terug te voeren
op invloed van zijn collega Adam Beckers, welke in 1786
naar Amsterdam was gekomen en zich daar met steun
van nuntius Zondadari en van burgemeester Joachim
Rendorp aan den „Krijtberg" had weten te verbinden, als
medewerker van den ouden pastoor Mathias Thomassen,
eveneens ex-Jezuiet. Het kwam hier tot een voortdurenden
strijd met Ten Hulscher, waarbij de bezetting van den
„Krijtberg" door de paters der opgeheven Sociëteit wel
het hoofdmoment vormde, maar die toch ook een politieke
kleur kreeg, doordat Beckers zich aan het hoofd stelde
van een Oranje-gezinde minderheidspartij onder de Amsterdamsche katholieken, waartoe echter verschillende vooraanstaanden behoorden 7 2 ) .
Maar inderdaad, de sympathie, welke de meerderheid
der katholieken voor de patriottenbeweging getoond had,
dreigde hun bij de Oranje-reactie van September 1787 noodlottig te worden. Zoodra de Pruisen in Amsterdam waren,
70)
Journal hiatorique el littéraire, Luxembourg chez le· Héritière
d'André Chevalier. CLXXVIIl ( 1 7 8 7 ) 547. Vgl. CLXXIX (17Θ8) 50 (weerlegging). Sinda 1770 achreef De Feller hierin. In 1788 verecheen het lijd.
schrift te Maastricht cher Françoi· Cavelier. Het werd in de Nederlanden en
in Duitschland veel gelezen en wa» in Den Haag te koop bij Fred. Goase, een
Orangistiach boekhandelaar. President van Cile maakte hierop een register,
dat in handschrift berust op het Seminarie te Haaren. — Zie over De
Feller: Biogr. Nat. de Belgique. VII ( 1 8 8 0 — 1 8 8 3 )
s.v.
71)
Journal hiat. et litt. ( 1 7 9 2 ) I. 184 en II. 397.
72)
H. J. Allard, De Sint Franciacua Xaverïus Kerk of de Krijtberg te
Amsterdam. Amsterdam 1904. 1 1 0 — 1 2 7 . — B . B . H . XXXVIII
(1918)
3 5 2 — 4 0 2 ; — L ( 1 9 3 3 ) 2 5 0 — 2 7 2 ; — LI ( 1 9 3 4 ) 2 5 3 ; — LIV ( 1 9 3 7 )
386 v. — Oud-Archief Bisdom Haarlem. Dooa : Brieven van Regulieren. —
Archivum historicum S. J. IV ( 1 9 3 5 ) ΙΘ4.
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werden er de katholieke kerken gesloten en alleen de Oranjegezinde Beckers slaagde er in, zijn „Krijtberg" spoedig
73
weer geopend te krijgen
) . Waar een man als Petrus
Camper, oud-professor van Groningen en voorzittend lid
van den Raad van State, op 25 September in de eerste
vergadering, waarbij de stadhouder weer tegenwoordig
was, durfde verklaren, dat de misleiding der Hollandsche
natie voornamelijk was toe te schrijven „aan een aantal
geestelijke huichelaren, waaronder de roomschgezinde
74
priesters de godlooste rol speelden" ) , kan het ons niet
verwonderen, dat het prinsgezinde gepeupel zich aan wan
daden en plunderingen tegen de katholieken te buiten ging.
In de Nationale Vergadering brachten de katholieke afge
vaardigden A. Ploos van Amstel en M. H. Witbola in 1796
en 1 797 ergerlijke staaltjes naar voren en nog in Nuyens'
tijd leefde in vele katholieke gezinnen de herinnering
voort, niet alleen aan de patriottische activiteit hunner
voorvaderen, maar ook aan de plunderingen en baldadigheden, waaraan dezen in de herfstmaanden van 1787 hadden
blootgestaan 7 5 ) .
Wat de katholieken in die dagen te verduren hadden,
laten wij ons vertellen door den Maassluischen keurslijf
maker Hendrik Moerings, welken ik hier in zijn eigen
taaltje laat spreken 7 6 ) . Men herinnere zich, dat katholiek
Maassluis met zijn 130 gezinnen practisch in zijn geheel
patriotschgezind was.
„Ook kreegen wij, zoo verhaalt Moerings, uit den Haag
eenige Hollandsche ruiters op onze Plaats, die van het
gemeene volk wel ras opgestookt wierden om de patriotten
te helpen vervolgen. Want op den eenentwintigsten Sep
tember, zijnde den Feestdag van Sint Matheus, als de
noodkerk zijnde op de Veerstraat uitgong, wierden bijna
alle menschen bij den op schildwagt staanden ruiter gebragt
en moesten zommige staande en andere knielende Oranie
boven roepen, na maaten zij veel of weinig deel in het
Patriottismus gehad hadden, kunnende mijn vader dit
staande, en mijn vriend Noten moest dit knielende ver73)
74)
75)
cipatie
76)
blz. 62

B. B . H . XXXVIII ( Ι 9 1 β ) 3 8 1 .
J. A. de Chalmot, V e r z a m e l i n g . . . . I, 1 9 0 — 2 0 0 .
Dagverhaal. III, 674 en VIII, 3 1 . — W. J. F. Nuyeni, De eman
Onze Wachter. ( 1 8 8 0 ) 108.
Hendrik Moeringa, Geschiedeniaeen van, en in myn Leeven. 1799.
tot 67. (Ha. paatorie Maaaaluia).
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richten, zwaaijende dan den ruiter met den ontbloten sabel
over hunne hoofde, waarna de menichte rondom den ruiter
staande een Hoesee aanhieven, en dus was deeze Ceremonie
afgeloopen. Wat mij aangaat, ik behoefde aldaar niet te
passeeren, als in de schans wonende, en was daarvan
bevrijd. Ook heb ik niet veel geleeden, omdat ik niet veel
publiek deel hadde genomen in het Patriottismus, het hart
ziet niemand, gesprekken gaan uit de geheugens. Evenwel
ik wierd niet geroepen om meede de wagt te betrekken,
ook moest ik troepen afwagten, die geweeren ophaalden en
dan op de straat zo wat schelden hooren van Paap, Kees,
en van mijn naaste buuren hadde ik het meest te lijden.
Eevenwel het gong niet verder als schelden en hoopen dat
de groóte troepen oproermakers bij mij ook zoude komen,
en dreigementen van ipet een troep, door hun opgemaakte
visschers, mijn huis totaal af te breeken, als meede op de
Princelijke Feesten, slaan en stooten op de zijdmuur van
het huis en op de vengsters bij nagt. Hier bleef het bij,
behalven dat ik alles moest observeeren, wat zij beliefde,
met of teegen mijn gemoed stemmende, als ik en de mijne
moesten met oranje linten verciert op de straat verschijnen,
een eereboog aan mijn deur maken, geit geeven in een
busch om daar voor op onze plaats eerepoorten op te
richten en illumineeren op de verjaardagen van den Prins,
desselfs koninglijke Gemalin en vorstelijke spruiten.
Dit alles duurde langen tijd. Wij kreegen voetvolk op
onze plaats, dog deezen deden quaad in plaats van bescherming te geeven aan onderdrukten. Zo gebruikten zij hun
gewapende handen om de Patriotten geit af te persschen.
Dog de regeering was hier teegen werkzaam en klaagde
daar over in Den Haag, het welk van die uitwerking was,
dat zij weder vertrekken moesten".
Wat te Maassluis gebeurde, had ook elders plaats. Te
Workum in Friesland werd het huis van den R. K. pastoor
geplunderd 7 7 ) . Bij pastoor A. Tellegen in het Jerusalemsteegje te Utrecht werden in 1787 drie „stukken" ( ? ) uit
zijn kerk en al zijn zilver gestolen, „'t Is genoeg bekend
bij wat gelegenheid", schrijft hij veelbeteekenend 7 8 ) . Uit
de publicatie van 15 October 1787, waarbij de erfstad77)
7Θ)
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houder zelf tegen deze ongeregeldheden stelling nam, blijkt
duidelijk, dat het er bij de plunderingen en gewelddadigheden tegen de patriotten allerwegen zeer ernstig toegegaan is 7 9 ) . Het schijnt, dat sommige geestelijken, die
wegens hun patriottische activiteit zeer gehaat waren, zelfs
levensgevaar geloopen hebben e 0 ) .
Niet alleen het gepeupel, ook de hooge ambtenaren,
welke de recognitiegelden wel niet zullen hebben kunnen
vergeten, traden hier en daar streng tegen de patriottische
geestelijken op. Uit het Haarlemsche vermeldden wij
reeds de pastoors van Rijnsaterwoude, Zierikzee, Voorburg, Poeldijk, Leidschendam, Soeterwoude en Stompwijk, die het in 1787 veiliger vonden om „onder te duiken".
Minder gelukkig waren de pastoor en de kapelaan van
Heusden, welke in gevangenschap geraakten ^ ) . Van
Adrichem, de stadhouder van den advocaat-fiscaal Witte
Tullingh, gaf aan de geestelijkheid de hoofdschuld van de
woelingen in Staats-Brabant en meende er de rust en den
gehoorzamen staat het best te kunnen herstellen door ,,het
kortwieken der paapen", waarvoor hij nu het juiste moment
gekomen achtte. „Hoe verder ik in 't onderzoek van zaken
avanceere, hoe meer ik bevinde, dat alles hier te lande
neerkomt op paperij" e 2 ) . Op zijn strafexpeditie door de
Meierij van 12 tot 18 October kregen dan ook alle pastoors,
wier patriottische activiteit wij besproken hebben, een beurt.
Pastoor Swinkels van Deurne, die uit angst zijn parochie
had verlaten, kreeg bij zijn terugkeer huisarrest en zijn
papieren werden in beslag genomen. Nog erger was er de
Boxtelsche kapelaan Van Hoek aan toe, die „ten Castelnye
van den Hove" te 's-Gravenhage gegijzeld werd en door
een commissie uit den Raad van Brabant werd verhoord e 3 ) .
Er dreigde voor de katholieken in die troebele dagen
echter een nog ernstiger verlies van meer blijvenden aard,
het verlies namelijk van die lots verbe teringen, welke zij in
79) J. A. de Chalmot, Verzameling
II, 51.
80) B . B . H . XXXIX ( 1 9 2 0 ) 48.
81) J. B. Swinkels aan pastoor L. Swinkels te Deurne, Helmond 23
September 1 7 8 7 : R. A. VHertogenbosch R. 443, n. 77.
82) Van Adrichem aan Witte Tullingh, 's-Hertogenbosch 23 October
1787 : Archief als voren, alwaar ook zijn rapporten over de strafexpeditie
berusten.
83) L. Swinkels aan C. F. Wesselman, heer van Helmond, Deurne 28
October 1787. — Verhoor van Adr. van Hoek : Archief als voren.
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de voorafgaande jaren moeizaam verworven hadden. Was
het Rotterdamsche besluit, dat voortaan geen Roomschen
als schippers in de gewone veeren zouden worden toegelaten, ongetwijfeld kleinzielig te noemen, was het Friesche
besluit, dat niemand „van paapsche ouders geboren" tot
den landdag mocht worden verkozen, tenzij hij eerst
protestant werd e 4 ) , voor dit gewest van weinig practische
beteekenis, veel ernstiger, ook in zijn economische consequenties, liet zich de situatie aanzien, die zich te Deventer
ontwikkelde. De groóte pleitbezorger der burgerlijke
pariteit, ook voor katholieken, de hoogleeraar F. A. van der
Marck had hier zijn woonplaats. Reeds op 20 September
bestormde het Deventer gepeupel zijn huis, sloeg zijn ruiten
in, vernielde zijn meubels en plunderde zijn bezittingen.
Op 25 September vluchtte hij naar Burg-Steinfurt in het
Bentheimsche, waar hij de tijding ontving, dat hij op 8
October door het Deventer stadsbestuur als hoogleeraar
voorloopig was gesuspendeerd 8 5 ) . Op 7 April 17ΘΘ volgde
zijn definitieve afzetting. Spoedig daarop door den Engelschen koning, George III, die ook graaf van Bentheim was,
tot ordinlaris professor juris te Burg-Steinfurt benoemd,
aanvaardde hij zijn nieuwe ambt op 18 Augustus met een
„Commentatio de portentosa Hobbesiani civis imagine".
In deze redevoering weet hij zijn ongeluk aan den haat
der Deventer gilden, wier onmenschelijke hardheid en
onrechtvaardigheid bij het uitsluiten van dissenters en
speciaal van katholieken hij gegeeseld had. Door zijn plei
dooi voor gelijk recht in handel en bedrijf voor alle inwoners
zonder onderscheid van godsdienst, dus ook voor de
Roomsch-Katholieken, had hij aan de onrechtvaardige heb
zucht van sommige Deventernaren geraakt. ,,Hinc illae
lacrimae I Inde livor, immane odium et tandem furor Ι" β 6 ) .
En inderdaad, de gebeurtenissen te Deventer bevestigen
deze voorstelling volkomen. Op voorstel der gezworen ge
meente werden de katholieken bij stadsresolutie van 8
October 1787 voor de toekomst van het burgerrecht en
Θ4)
Dagverhaal Nat. Vergadering 11, 267 en N. Ned. Jaarboeken 1766,
125. — Over de moeilijkheden te Rotterdam, waar de katholieken geheel
van het ,,Groot-schipperegilde" werden uitgesloten, zie : А. C. Kerabergen
in Hietoriech Tijdichrift, XX ( 1 9 4 1 ) 169—ΙΘ5.
65)
F, A. v. d. Marck aan Magistraat en aan Gezworene Gemeente der
Stad Deventer, 29 April I 766. — J . A. de Chalmot, Verzameling
VI, 270.
66)
F. A. v. d. Marck, Commentatio de portentosa Hobbesiani civis
i m a g i n e . . . . Burgo-Steinfurti, 1766. XVI en 25. v.
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van het lidmaatschap der gilden uitgesloten, terwijl ook
de rechten, welke in den patriottentijd verworven waren,
hun weer werden ontnomen 8 7 ) . Hiermede nog niet
tevreden, probeerden diverse gilden strafmaatregelen uit te
lokken tegen diegenen onder hunne leden, die ,,als voorstanders en goedkeurders van de patriotsche verderflijke
desseinen" hadden medegewerkt, om de gilderechten en
privilegiën „aan de geheel onberechtigde Roomschgezinden
toe te kennen en op te offeren". Uit de stukken van het
zijdekramersgilde, dat in dezen bijzonder actief was, blijkt,
dat speciaal de Mennonieten het indertijd voor hunne Roomsche medeburgers hadden opgenomen β β ) . Ten slotte, ook in
StaatS'Brabant werden plannen beraamd, om de katholieken
de verkregen rechten te ontnemen. Op 31 October 1787
stelde Van Adrichem aan zijn principaal Witte Tullingh
voor, om te trachten de resolutie van 8 Januari herroepen te
krijgen. Verdere bijzonderheden hieromtrent wilde hij — wel
voorzichtigheidshalve — persoonlijk komen bespreken 8 9 ) .
Het gevaar werd acuut, toen Schoonhoven op 23 October
1787 in de Staten van Holland een voorstel indiende, dat
alle pas verworven vrijheden der katholieken ongedaan
dreigde te maken. Dit voorstel bracht in herinnering, ,,hoe
de overheerschende kabaal, niets te heilig agtende, wanneer
het slegts naar hunne denkbeelden kon strekken om haare
partij te sterken, zich niet ontzien hadt om ook haare
handen te slaan aan die geheiligde Maximes, door welke
aan de eene zyde, de waare Hervormde godsdienst. . . .
tegen alle inkruipzelen van schadelijke Leeringen beveiligd',
en aan den anderen kant aan de geconniveerde godsdiensten
alle middelen tot uitspatting.... en nieuwigheden benomen
waren, en hoe langs deezen weg. . . . eene menigte van
Staatsresolutiën waaren genomen, door welke d e . oude
Maximes. . . . zo niet geheel en al den bodem waren ingeslaagen, ten minsten aanmerkelijk verzwakt en krachteloos
gemaakt". Daarom stelden zij voor een commissie te
87) J. A. de Chalmot, V e r z a m e l i n g . . . . VIII, 207. De Mennonieten
werden voor de toekomst eveneen» uitgesloten, doch diegenen, welke de
rechten reeds verworven hadden, mochten deze voor zich en hunne kinderen
behouden. D e Lutheranen zouden ook in de toekomst tot alle burgerrechten
worden toegelaten met uitzondering van het bekleeden van regeeringsfuncties.
88) J. A. de Chalmot, Verzameling
VI, 269 tot 285 ; — IX, 167
tot 200.
89) Van Adrichem aan Witte Tullingh. 's-Hertogenbosch 31 October
1 7 8 7 : R . A . 's-Hertogenbosch R. 443, n. 77.
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benoemen, om alle staatsresolutiën, die gedurende de
,,ongelukkige overheersching" op het stuk zoo van den
hervormden als van de geconniveerde godsdiensten genomen waren, te herzien, dezelve met de oude en beproefde
maximes te vergelijken en daaromtrent een uitvoerig verslag
uit te brengen, opdat alle staatslieden, die met die
maximes in strijd waren, konden worden verworpen, en
de ware hervormde godsdienst, tegen alle aanvallen,
inkruipzelen en nieuwigheden beveiligd, ongeschonden aan
de nakomelingschap kon worden overgeleverd 9 0 ) .
Deze anti-katholieke strooming was echter in magietratenkringen lang niet algemeen. Het voorstel van Schoonhoven werd naar de Ridderschap en het Groot Besoigne
verwezen om advies en stierf daar een natuurlijken dood.
De redevoering van Petrus Camper werd ook door de
gematigde Oranjemannen afgekeurd ^ ) . De Oranjestorm
luwde aldra en de gedachte aan amnestie kwam naar voren.
Ofschoon 'het amnestie-ontwerp, dat op 21 November
1787 door den prins bij de Staten van Holland werd
ingediend, zooveel uitzonderingen bevatte, dat het voor
velen eerder schrikaanjagend dan geruststellend werkte,
zien wij onder deze uitzonderingen toch geen speciale
bepalingen betreffende de patriottische geestelijken. Een
dergelijke clausule werd echter wel voorgesteld in het
advies, dat het Hof van Holland over 's prinsen voorstel
had uit te brengen. Het genoemde Hof wilde van de
amnestie zien uitgezonderd „alle zoodanige predikanten en
geestelijken.... van welke gezinte ook. . . ., welke hunnen
invloed op derzelver gemeente misbruikt hebben, door zich
te beijveren dezelve van de gevestigde constitutie en het
huis van Oranje afkeerig te maken en op te wekken, om
ter verandering van de constitutie mede te werken". Dit
voorstel werd bij de definitieve redactie van het amnestieplakkaat van 15 Februari 1788 in zooverre verzacht, dat
alleen bleven uitgesloten die geestelijken, „welke als
exerceerende leden van genootschappen van wapenhandel
zijn uitgetrokken, of welke bij de feitelijke remotie der
90)
J. A. de Chalmot, Verzamelmg
II, 130.
91)
Η. ν. Α. (Α. W. Engelen), Uit de gedenkschriften van een voor
naam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der 1 е en het begin der
19e eeuw. Tiel, І8 2. 155.
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Wettige regenten in persoon hebben geadsisteerd". Ook in
andere gewesten werden dergelijke amnestie-plakkaten
afgekondigd, voor de Generaliteit door H.H.Mo, op 5 Juni
1788 9 2 ) . Voor de katholieke geestelijkheid bleef het er bij,
dat de promotie van enkele bijzonder ijverige patriotten
door de regeering werd verhinderd 9 3 ) .
De feiten wezen dan ook uit, dat de pacificatiemethodeVan Adrichem niet de juiste was, want zoowel te 's-Hertogenbosch als te Helmond, te Tilburg en te Waalwijk
bleven de patriotten woelig, scholden nog hunne tegenstanders voor Oranje- en prinsenvee en de zwarte V, hun
partijteeken, verscheen weer spoedig op de hoeden 9 4 ) .
Liever dan de geestelijkheid te verbitteren, trachtte men
zich nu van haar invloed te bedienen, om het volk tot rust
en gehoorzaamheid te brengen en het met de herstelde
regeering te verzoenen. Zelfs de papenhater Van Adrichem
versmaadde dit middel niet ! Op zijn reis naar Eindhoven
en Helmond had hij den 12 en October 1787 te Schijndel een
conferentie met vicaris Andreas Aerts, waarbij hij den vicaris
verzocht, om „zijn instantiën bij de Roomsche priesters te
vernieuwen tot het bevorderen van de rust" 9 5 ) . De vicaris
toonde zich daartoe bereid en zond via de dekens op 17
October een schrijven aan de beeren pastoors met het hernieuwde bevel, om hunne „onderhoorigen bij aenhoudentheijt tot vreedelievende gevoelens, en verschuldigde gehoorsaemhijdt aan Haere HoogMoogenden, onsen wettigen
Souverain, aen te spooren, ten eijnden alle partijschappen
en verdeeltheeden voor te komen en alsoo door verschuldigde eerbiedigheijt voor de beveelen van den Souverain
Hoogts desselfs liefde en genegenheijt sig verder weerdig
92)
J. A. de Chalmot.
егаатеііпв
III, 17¡ — XXIV. 50; — IV,
307; — V, 3 0 4 ; — VII. 124; — IV. 76.
93)
Zoo werd Th. Mulder geweigerd ele pastoor der Catrijne-steeg tr
Utrecht. (Knuttel, De toestand
II. 269; — A.G.A.B.U. V ( 1 8 7 8 ) 181
v.; — S. Muller Fzn., Inventaris van het archief der gemeente Utrecht. II
n. 6 1 3 ) . — J. Meijbeek werd door den magistraat van Amsterdam geweigerd
als pastoor van ,,de Papegaai" en later eveneens te Haarlem. (B. B. H. L
(1933) 320—322).
94)
J. C. A. Hezenmans, 's-Hertogenbosch. 4 4 2 — 4 4 7 . — Van Adrichem
aan Witte Tullingh, 's-Hertogenbosch I 1 Januari I 788. — Phil. Verbrugge,
advocaat te Waalwijk aan Witte Tullingh, 7 Januari 1788 : R. A. 's-Hertogenbosch R. 443, n. 77. — J. A. de Chalmot, Verzameling
XII, 35.
95)
Van Adrichem aan Witte Tullingh, 's-Hertogenbosch 20 October
1787 : Archief als voren.
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te maken". Het evangelie van den 22m Zondag na Pinksteren
zou hun daartoe een goede gelegenheid geven. Een begeleidend schrijven aan de dekens vermeldde nog de reden
van deze publicatie : „quia tarnen nonnulli de clero, quasi
in hac parte (gehoorzaamheid aan de Hooge Overheid)
officio suo deessent, suspicioni subjacent" 9 6 ) . De brief voor
de pastoors werd door den vicaris ook aan Van Adrichem
medegedeeld, die hem doorzond aan den advocaat-fiscaal
op 20 October.
Somtijds is een brief belangrijker om hetgeen er niet, dan
om hetgeen er wel in staat en dit was ongetwijfeld het
geval met het onderhavige stuk. Aerts immers had in zijn
schrijven alleen de gehoorzaamheid aan „Haere Hoog
Mögenden, onsen wettigen Souverain" benadrukt en geen
melding gemaakt van het punt, waar in dezen tijd alles
om draaide : de stadhouder. Dit was echter niet naar den
zin van Witte Tullingh en vermoedelijk heeft Van Adrichem
er per omgaande een aanmerking over gekregen. In een
brief van 22 October verdedigt hij zich althans tegen het
verwijt van slapte 9 7 ) . In ieder geval, het staat vast, dat
Van Adrichem kort daarna zelf een memorie opstelde en
aan den vicaris overhandigde, „op welken voet hij eenen
circulairen brief ten regarde Van Z.D.H, (den prins) in de
kerken behoorde te doen publiceeren" 9 e ) . Aerts zal hiermede eenigszins verlegen hebben gezeten, want terwijl
hem de memorie zeker vóór 31 October is aangeboden,
duurt het tot 15 November, voordat hij deze tot een herderlijk schrijven heeft verwerkt én dan nog verschijnt er
geen afleesbrief aan de geloovigen, zooals Van Adrichem
had verlangd, doch een in het Latijn gesteld schrijven aan
de geestelijkheid 9 9 ) . Ook hierin liet hij het zuiver princi96)
Archief Bisdom '»-Hertogenbosch. Port. Brieven en c i r c u l a i r e s . . . .
Aerts en Van Alphen.
97)
Van Adrichem aan Witte Tullingh. 's-Hertogenbosch 22 October
1 7 8 7 : R. Α. 's-Hertogenbosch R. 443, n. 77.
9Θ) Van Adrichem aan Witte Tullingh, 's-Hertogenbosch 31 October
1787 : Archief als voren.
99)
Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Port. Brieven en circulaires. . . .
Aerts en Van Alphen. Met de predikanten, welke de gebeden voor H.H.Mo,
en voor den stadhouder achterwege gelaten hadden, maakte men korte
metten. Op klachten van Witte Tullingh beval de Staten-Generaal op 23
October aan de predikanten in Staats-Brabant en verdere Generaliteitslanden
zich precies te houden aan het door H. H. Mo. vastgestelde formulier en dit
voorschrift van den preekstoel af te kondigen. C. C. N. Krom, De patriotten
in de Meierij. Bijlage C.
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picele standpunt zijner vorige brieven niet los. Onder
verwijzing naar zijn bevelen van Augustus en October ver
klaarde hij, dat de verschuldigde eerbied en gehoorzaamheid
moest worden uitgestrekt tot allen, die in het oppergezag
deelen. Wijl deze echter op eene bijzondere wijze verschuldigd
zijn aan den erfstadhouder, het eminent hoofd van staat (qui
dignitate eminet), beval hij wegens de heerschende partij
schappen nog eens uitdrukkelijk, om aan de geloovigen voor
te houden, dat zij dien eerbied en die gehoorzaamheid ook
verschuldigd waren, niet alleen aan H.H.Mo., „supremis
rei publicae moderatoribus", maar ook aan den prins,
„ob varias, quibus jure haereditario vestitus est, praerogativas" en tevens om de bescherming, welke hij ons en
onzen godsdienst heeft beloofd. Dit is een voorschrift van
onzen godsdienst. Hij eindigt dan met den door onderstre
ping zoo merkwaardig toegepasten Petrus-tekst : „S u b d i t i
e s t o t e omni humanae creaturae propter Deum : sive
regibus, sive d u c i b u s t a m q u a m a b e o m i s s i s . . . .
quia s i c e s t v o l u n t a s Dei, ut b e n e f a c i e n t e s
obmutescere facialis imprudentium
homin u m i g n o r a n t i a m (I Petrus, II, 13-15).
Met dat al had Van Adrichem nog steeds geen afleesbrief
aan de geloovigen. Het schijnt, dat hij er toen zelf een heeft
opgesteld en aan de pastoors heeft thuis gestuurd, waartoe
hij blijkens zijn „memorie" wel in staat was. De brief
immers, welke op Zondag 2 December ,,ορ ordre van Zijne
Hoogwaardigheid de Heer Andreas Aerts, Vicarius-Generaal des Bisdoms van 's Bosch onder 't Gebied van Hunne
Hoog Mogende" in de Roomsch-Katholieke kerken werd
afgelezen en in de 's-Hertogenbossche Vrijdagsche Courant
n. 98 op 7 December 1787 staat afgedrukt, wordt in het
archief van het bisdom bewaard met het bijschrift : „Door
de Heeren van Den Bosch opgestelt, sonder kennis van sijn
Hoogw." Ό»).
Onder verwijzing naar den afleesbrief van Augustus
werden de geloovigen eerst even aangemaand, om eerbied,
liefde en gehoorzaamheid te bewijzen aan H.H.Mo., den
waren souverein van deze landen, doch daarna kreeg de
100)
Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Port. Brieven en circulaire«. . . .
Aerts en Van Alphen. Het bijschrift is van de hand van Antonius van
Alphen, den coadjutor en opvolger van Aerts.
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erfstadhouder het volle pond. Ook aan hem zijn wij „alle
liefde, hoogachting, eerbiedigheid en getrouwigheid schuldig
om Hoogstdeszelfs verheeven Staat en Eminente waardigheid in onze Republiek, en wel bijzonder wij, RoomschKatholieken, om Hoogstdeszelfs aan ons welbekende bescherminge en mildaadige toegeventheid in het uitoeffenen
van onzen Godsdienst". Uitvoerig wordt er dan gewezen
op de „overgroote zorge en oplettendheid van Z. D. Hoogheid", waardoor ,,de volkomen rust en vreede in deze landen
zal hersteld zijn", op de droefheid en de aandoening, waarmede de prins de plunderingen te 's-Hertogenbosch had
vernomen en op de middelen, welke hij in het werk had
gesteld, om den voortgang daarvan en de „totale ruïne der
inwoners" te beletten. De brief eindigt dan met een aansporing tot gebed voor de geheele stadhouderlijke familie
en met den listig vertaalden tekst van den apostel Petrus,
die waarachtig de staatsrechtelijke verhoudingen in onze
Republiek scheen ,te hebben voorzien : ,,Ik beveele dan
Ulieden volgens de leeringe van den prins der apostelen,
dat Ulieden om Gods wille onderdaanig zijt aan alle menschelijke overheid, 't zij aan den koning, dat is aan de
Hoog Mogende Heeren als ons opperste souverain, 't zij
aan de stadhouder als van hem gezonden tot straf der
kwaaddoeners en tot lof dergeenen, die wel doen, want zoo
is de wille Gods, zegt dien Apostel. I Brief 2 Cap.
vs. 13. 14." Men ziet het, Jozef II kon bij Van Adrichem
in de leer gaan !
Intusschen was er in Staats-Brabant het gerucht verspreid,
dat de rechten der katholieken door de herstelde regeering
wederom zouden worden bekort en dat hun zelfs de vrijheid
van godsdienstoefening zou worden ontnomen. Dit gerucht
was ongetwijfeld veroorzaakt door het bovenvermelde voorstel van Schoonhoven en mogelijk versterkt door de actie van
Van Adrichem tegen kapelaan Cuypers te Bakel, een der
acht ambulante priesters, die op 8 Januari waren toegestaan. Deze had den vorster van genoemde plaats op zijn
sterfbed in het katholieke geloof durven opnemen 'О'). De
101)
Van Adrichem aan Witte Tullingh, 'e-Hertogenboach 20 October
1787 : R. A. *e-Hertogenbo8ch R. 4 4 3 , n. 77. — Ook tegen Mr. Jan Hendrik
van der Does, wiens vrouw katholiek was geworden en met hare kinderen
naar Antwerpen was uitgeweken, werden stappen gedaan. J. C. A. Hezenmana, ' s - H e r t o g e n b o s c h . . . . 445.
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stadhouder van den hoogschout ging hierover geweidig te
keer. Hij wilde het geval voor H.H.Mo, zien gebracht met het
voorstel, om den vicaris aan te schrijven, de zending van
Cuypers in te trekken en geen nieuwen ambulanten priester
in zijne plaats te benoemen. Op dezelfde manier trad hij
op, toen de protestantsche advocaat Van Ommeren te
,02
Aarle-Rixtel een katholiek meisje gehuwd had
) . Mis
schien ook waren Van Adrichem's pogingen om de resolutie
van 8 Januari herroepen te krijgen ondanks alle Voorzich
tigheid uitgelekt.
De onrust, die hieruit voortvloeide, werd in Den Haag
zeer ongaarne gezien. H. H. Mo. haastten zich, om bij
publicatie van 28 November de ingezetenen der Meierij
gerust te stellen, deze „boosaerdige uitstrooijsels" van de
hand te wijzen en te verklaren, dat noch H.H.Mo., noch
de prins dergelijke bedoelingen koesterden. Integendeel,
mits zij rustig bleven, zouden zij „soowel als die van den
predomineerenden godsdienst, de verdere protectie van
H.H.Mo, en van den stadhouder te verwagten hebben".
Deze publicatie werd door den vicaris in een schrijven van
13 December , 0 3 ) via de dekens aan de geestelijkheid mede
gedeeld met het bevel, dit in preeken en particuliere ge
sprekken ter kennis van de geloovigen te brengen en hen
tot trouw aan te sporen, zooals ook de publicatie zelf voor
schreef. Tevens moesten zij hen vermanen, te bidden „soo
voor H. H. Moogende, als Sijne Hoogheijdt, desselfs vorste
lijk Huijs en alle, die in overheijdt gesteh sijn", volgens
den tekst van St. Paulus, I ad Timotheum, II, 1-2.
Met welk een enthousiasme deze publicatie door de
geestelijkheid werd ontvangen, blijkt wel uit een preek , 0 4 ) ,
waarmede aan dit schrijven gevolg werd gegeven en welke
met de volgende passage eindigde : „Lieve catholieke, ik
zeg U, dat zo lang deze Republiek gestaan heeft, nooit
voor ons catholieken zoo eene favorabele of gunstige
publicatie of resolutie gehoort is : men hoort hier immers
duydelijk, hoe zeer genegen en mildadig onzen Souverain
102)
С. С. N. Krom, De patriotten in de Meierij. 2 1 .
103)
Archief Bisdom 'a-Hertogenboech. Port. Brieven en circulaires. . . .
Aerta en Van Alphen.
104)
Archief ala voren. Het stuk bevindt zich tuaschen de papieren van
J. Hoogaerts, deken van St. Jan te 'a-Hertogenboech, welke vermoedelyk
door Mgr. W. van de Ven van de plebanie zijn medegebracht. In Ι7Θ7 waa
J. Hoogaerts kapelaan te Veghel, zoodat de preek daar zal zjjn gehouden.
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en Zijne Doorl. Hoogheid tot ons Rooms-Catholieke is, zo
dat men met zekerheid staat kan maken alles van Hoogstdeszelfs goede genegenheid in 't vervolg te zullen verkrijgen, wat ons catholieke tot uitoeffening van onzen godsdienst noodig is". De preek eindigt dan met een aansporing tot gehoorzaamheid en een gebed voor de overheid.
O p 5 Juni 1788 volgde de algemeene amnestie voor
Staats-Brabant, waarvan o.a. waren uitgezonderd ,,geestelijken, die verzaakende de pligten van H u n n e Bedieningen
als exerceerende Leden van Genootschappen van Wapenhandel zijn uitgetrokken" , 0 5 ) . Voor zoover mij bekend
is, hadden geen katholieke geestelijken zich hieraan schuldig
gemaakt. Tevens werd hierbij aan de predikanten en
pastoors de publicatie van 13 Augustus 1787 nog eens
ingescherpt.
Ook in Holland trachtte men via hun geestelijke overheid de katholieken voor de herstelde regeering te winnen.
De regeerende burgemeester van Amsterdam zocht daartoe
contact met Ten Hulscher en gebruikte daarvoor als
tusschenpersoon den consul van Sardinië, Torqueti. O p 6
Januari bracht deze den aartspriester een bezoek en deelde
hem mede, dat de burgemeester, evenals de andere
regeeringspersonen der Republiek, nog steeds de verdenking
koesterden, dat vele priesters sterk met de patriotten bleven
sympathiseeren, het patriottisch systeem nog in preeken
en publieke gesprekken verdedigden en niet voldoende
medewerkten, om de oude tegenstellingen te overbruggen.
Hij wees op het nadeel, dat hieruit voor de katholieken
kon voortvloeien en stelde den aartspriester voor, om aan
de priesters een schrijven te richten, waarin hij hun beval
van dergelijke activiteit af te zien en de geloovigen tot rust
aan te sporen. Nog denzelfden dag gaf T e n Hulscher van
deze voorstellen kennis aan den vice-superior Zondadari

105)
J. A. de Chalmot, Verzameling
VI!. 1 2 4 — I 32. Vgl. V. 304. —
С. С. N. Krom, De patriotten in de Meierij. Bijlage D. — Reeds einde
September had Witte Tullingh bij zijn propositie tot opheffing der gewapende
genootschappen en ontwapening der leden tevens voorgesteld, een. speciaal
onderzoek in te stellen naar predikanten en pastoors, die daarvan lid
geweest waren. Er werd door de Staten-Ceneraal echter alleen een onder
zoek gelast naar de overtreders van het plakkaat van 13 Augustus in het
algemeen. Resolutie Staten-Generaal 3 October Ьц Krom, a.w. bylage B.
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en trachtte op dezen de onaangename taak van een antipatriottischen rondzendbrief, welke vele pastoors hem
ongetwijfeld kwalijk zouden nemen, af te schuiven.
Ofschoon de vice-superior tot strenge maatregelen tegen
patriottische priesters bereid was, — hij sprak zelfs van
afzetting en suspensie ! — wenschte hij toch, dat deze van
den aartspriester zouden uitgaan, waarschijnlijk wijl zij dan
meer succes zouden hebben, dan wanneer hij — vreemdeling — zich rechtstreeks tot de vrij onafhankelijk gezinde
Hollandsche clergé richtte. Op een wenk van den consul,
volgde nu eenige dagen later een bevel van de stadsregeering aan Ten Hulscher, om niet alleen de priesters,
maar alle hem onderhoorige katholieken tot rust en
onderdanigheid aan te sporen. Opnieuw wendde de aartspriester zich tot Zondadari en verzocht hem om een breedvoerig schrijven in dezen geest, hetgeen hij dan verkort
aan de onderaartspriesters, de dekens, zou toezenden.
Blijkbaar wilde Ten Hulscher tegenover zijn medepriesters
in ieder geval door het gezag van den vice-superior zijn
gedekt. Nn aanvankelijk nog eenige bezwaren gemaakt te
hebben, ging Zondadari ten slotte op het voorstel in. Op
25 Januari 178Θ zond Ten Hulscher zijn verkorten brief
aan de dekens , 0 6 ) .
Hij is er van overtuigd, zoo schrijft hij, dat alle priesters
de geloovigen steeds aansporen tot rust, vrede, eendracht
en gehoorzaamheid aan het wettig gezag en daarmede door
gaan, ,,etiam, mutato aliquando Patriae regimine". In de
tegenwoordige omstandigheden acht hij het echter zijn
plicht, hen hieraan nogmaals te herinneren. Daar het een
„easentialis pars christianae religionis" is, zal hij er niet veel
woorden aan besteden. Alleen dit meende hij er nood
zakelijk aan te moeten toevoegen, dat hij onlangs door
eenige hooge staatsdienaars en regenten er toe was aan
gezet, om in hun naam en op hun bevel aan alle priesters
van zijn district voor te schrijven, zich te onthouden van
alles, wat de regeering aanstoot zou kunnen geven of hare
achterdocht zou kunnen opwekken. Daarentegen moesten

1 06)
Oud-archief Biedom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Port. Inge
komen Stukken, Brieven van den Nuntius Zondadari. Gepubliceerd bij :
J. C. van der Loos, Pogingen tot herstel der Hiërachie onder het Aartspriesterschap van H. F. Ten Hulscher. B . B . H . XXXIX ( 1 9 2 0 ) 4 β — 5 1 .
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zij de geloovigen tot gehoorzaamheid, rust en vrede
opwekken. Ook van den nuntius had hij het strikte bevel
dit te schrijven, zoowel aan de seculieren als aan de
regulieren, onder bedreiging met diens hoogste verontwaar
diging bij eventueele overtredingen.
Men begrijpt niet goed, dat Ten Hulscher voor een
dergelijk briefje eerst een „breedvoerig schrijven" van
Zondadari noodig had, tenzij men aanneemt, dat hij zich
daarachter wilde verschuilen. En inderdaad, de formuleering
van Ten Hulscher's briefje schuift de pressie, welke op hem
is uitgeoefend, zoo sterk naar voren, dat iedere goede
verstaander wel begrijpen moest, dat de aartspriester niet
„motu proprio" schreef. Zoo trachtte Ten Hulscher de
„Heeren" tevreden te stellen, zonder het bij zijn onderhoorige geestelijkheid te verkerven. Doch men had hem
door op het Amsterdamsche stadhuis ! De burgemeester
toonde zich verre van tevreden en verweet hem, dat hij
in de personen van Stafford en Cramer gevaarlijke raads
lieden had W ) .
Overigens practiseerde de restauratie nog een ander
middel om haar vrij wankel gezag te stutten. Volgens een
door Van de Spiegel, den nieuwen raadspensionaris, met
den Engelschen gezant Harris ontworpen plan werd in
Januari 1788 aan de Staten van Holland een rapport aan
geboden met het voorstel, om van alle regenten en ambte
naren den eed te vragen op de tegenwoordige constitutie
van den Lande van Holland en West-Friesland, „bestaande
in de vrije en souvereine regeering 'van H.E.Gr.M., de
Heeren Staten van denzelve Lande, gelijk dezelve sedert
de oprichting van deeze Republicq heeft plaats gehad, met
het erfstadhouder-gouverneur-capitein en admiraalschapgeneraal, erfelijk in het Doorluchtig Huis van Oranje,
zoodanig als hetzelve in Haar Edele Grootmogende Reso
lutie van den 16 November 1747 is Opgedragen, en bij
den tegenwoordigen erfstadhouder in het jaar 1766 is aan
vaard", een eed dus, waarbij het erfstadhouderschap als een
essentieel deel der constitutie voor de toekomst werd
vastgelegd. Toen op 15 Februari volgens het rapport werd
besloten, breidde men tevens de verplichting van den eed
107)
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o.a. uit tot alle kerkelijke bedienaars van de onderscheiden
gezindheden, dus ook tot de katholieke priesters. De andere
gewesten volgden spoedig het voorbeeld van Holland en
stelden vrijwel gelijkluidende formulieren vast , o e ) . Op
25 October werd de Amsterdamsche geestelijkheid tot het
afleggen van den eed op het stadhuis ontboden, terwijl
hetzelfde spoedig ook te Haarlem, Leiden en andere
plaatsen gebeurde , 0 9 ) . Te Utrecht deden op 19 December
1788 twaalf priesters een dergelijken eed ' ' 0 ) .
De overwinnende partij begreep evenwel spoedig, dat
zelfs met eeden en zendbrieven geen oprechte aanhankelijkheid te bereiken was, zoolang gerechtvaardigde grieven
bestaan bleven. Van de Spiegel, die geprobeerd had, om
met amnestie aan den eenen kant en den eed aan den
anderen kant de rust te herstellen, doch die meermalen moest
hooren, dat zijn systeem van moderatie gefaald had " ' ) ,
bleek dit in te zien en stelde, overigens zonder veel succes,
pogingen in het werk, om de oude staatsinrichting te
verbeteren.
Ook met betrekking tot de dissenters werd hier en daar
de noodzakelijkheid van een veranderde houding aanvaard.
Mandrillon, die in het midden van 1788 een verzoeningspoging tusschen den prins en de verslagen patriottenpartij
wilde beproeven, stelde in het 17 e punt van de memorie,
welke hij op 4 Augustus den prins aanbood, voor : „Dat
de waardigheden en bedieningen gegeven worden aan de
waare verdiensten, zonder onderscheid van geboorte of
108)
Voor Holland : J. A . de Chalmot, Verzameling
II, 155 v. en
IV, 303 v.; — Overijeel : ibidem, X, 76 v. en VI, 70 v.¡ — Groningen :
ibidem, Х Х Х Ш. 224 v.¡ — Drente : ibidem, V, 305; — Gelderland : ibidem,
VII, 27 (niet voor geestelijken); — Friesland: ibidem, V, 2 8 5 ; —
Utrecht : ibidem, XII, 44. — Vgl. Α. J. van der Meulen, Studies over het
ministerie-Van de Spiegel. Leiden, 1905. 2 9 — 3 8 : De eed werd nogal luchtig
opgenomen. Men zong op straat : „God die alles weet, verdoemt geen
sterveling, om een gedwongen eed". Prof. Bavius Voorda weigerde wegens
bezwaren tegen den vorm. W. Bilderdijk maakte bezwaar en ook anderen,
omdat zy vreeeden, dat de regeering hun geen voldoende bescherming kon
geven bij verandering van omstandigheden. — Voor Voorda : J. A. de
Chalmot, Verzameling
X, I 19 en 178.
109)
B . B . H . XXXIX ( 1 9 2 0 ) 51.
110)
A. G . A . B . U. V ( 1 8 7 8 ) 213. Bovendien nog vijf pastoors der
oud-bisachoppelijke cleresij.
111) Van de Spiegel aan Burg. Van de Poll te Amsterdam, I Maart 1 788.
ld. aan N. Calkoen te Amsterdam, 26 October I 788 : Α. R. Α. Archief Van
de Spiegel, n. 49, blz. 5 en 89.
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Godsdienst" " 2 ) . Zoover wenschte men in regeeringskringen echter niet te gaan. Van de Spiegel, die aanhoudend in zijne correspondentie zoowel zijn godsdienstige
als zijn politieke verdraagzaamheid benadrukt, dacht bij dit
mooie woord nog steeds aan een gunst. De opvattingen,
welke omtrent de vrijheid van godsdienst in de 18e eeuw
naar voren waren gekomen, werden door hem verafschuwd.
Wanneer hij aan den erfprins, den lateren koning Willem I,
uitlegt, in hoeverre een souverein gezag heeft over de
religie, verklaart hij, dat deze stof „in onze zogenaamde
philosophique eeuw onder veele subtiliteiten duyster gemaakt w o r d t . . . . In zaken van den godsdienst heeft de
souverein het regt, te verklaaren, wat hij voor den godsdienst van het land wil gehouden hebben ; welke voorregten hij daar aan attacheert, welke de kenmerken zijn,
waaraan men den godsdienst van het land onderscheidt
van andere ; welke de openbare oefening daarvan zijn
moet ; — maar hij heeft het regt niet, den godsdienst dien
hij dus voorgetrokken heeft, aan anderen op te dringen,
of dezelve te verplichten de religie van den souverain
voor beter te houden dan hun eigen begrippen" l l 3 ) . Dat
een godsdienst niet tevreden zou zijn met tolerantie, met
een „stille aankleeving van gevoelens", maar ook zou
begeeren zich openlijk voort te planten, acht hij bepaald
ongerijmd " 4 ) .
Vasthoudend dus aan de positie der heerschende kerk,
wilde de herstelde regeering toch de katholieken door
kleine concessies trachten te winnen. Practisch zette zij
derhalve de politiek der patriotten voort. In 1789 stelde
de magistraat van Zutfen na een verzoekschrift der katholieken aan de drie Geïdersche hoofdsteden voor, om de
katholieken voortaan in de gilden- toe te laten, hetgeen
afstuitte op het verzet van Nijmegen, dat overvleugeling
door de talrijke katholieken vreesde i]i). Te Amsterdam
kregen de regenten der katholieke armen- en weeshuizen
in 1791 verlof om voortaan de nalatenschap hunner veri l 2)
H. T. Colenbrander, Gedenkstukken. IV, ΙΘ5.
113)
Α. R. Α. Archief Van de Spiegel, n. 49 blz. 9 6 : Van de Spiegel
aan Erfprins van Oranje te Brunswijk, 3 November I 788.
114)
Archief als voren, n. 50 blz 30 : Van de Spiegel aan Baron de
Loe te Zutfen, 2 April 1790.
115)
H. A. Weststrate, Gelderland in den patriottentijd. 28.
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pleegden tot zich te mogen nemen, iets, wat hun nog in
1784 was geweigerd. Rotterdam stelde bij deze gelegen
heid zelfs voor, om op soortgelijke verzoeken altijd favorabel
,6
te disponeeren ' ) . Ook de oprichting van nieuwe staties
schijnt na de September-reactie in Holland geen belem
mering te hebben ondervonden. Niemand minder dan
Witbols althans wordt na zijn terugkeer in April 1789
door Ten Hulscher belast met de oprichting eener statie
te Naaldwijk, waar hij reeds in hetzelfde jaar een nieuwe
kerk bouwde. De baljuw had persoonlijk aan den aartspriester
om een eigen pastoor voor Naaldwijk gevraagd en toen
Witbols in zijn nieuwe standplaats ernstige moeilijkheden
ondervond, welke zijn verder verblijf aldaar onmogelijk
dreigden te maken, was het door den invloed zijner Oranje
vrienden, dat Witbols zich wist te handhaven ' , 7 ) . De
gunstige resolutie voor Staats-Brabant van 28 November
hebben wij boven reeds besproken. De katholieken bleven
er inderdaad een bijzondere vrijheid genieten, zooals ook
door een tijdgenoot uit het Noorden werd opgemerkt , , 8 ) r
De Antwerpsche bisschop C. F. de Nelis, die wegens moei
lijkheden met de Oostenrijksche regeering betreffende het
seminarie generaal te Leuven over de grens was gevlucht,
en van September 1788 tot Januari 1789 in het Staatsche
gedeelte van zijn bisdom verbleef, kreeg door de bemidde
ling van raadspensionaris Van de Spiegel, met wien hij
in vriendschappelijke relatie stond, verlof van H. H. Mo.
om hier zijn herderlijke functies uit te oefenen ' , 9 ) . Ten
duidelijkste komt deze veranderde houding echter naar
voren in de wijze, waarop Caesare Brancadoro, die in 1790
tot nuntius te Brussel en vice-superior der Hollandsche
missie benoemd was, bij zijn bezoeken aan de Republiek
in 1792 en 1794 door de regeeringspersonen, zoowel door
den prins als de statenleden werd ontvangen. Niet alleen
116) W. Р. С Knuttel, De toestand
II, 249¡ — Α. R. Α. Archief
Van de Spiegel n. 165 (21 October 1 7 9 1 ) .
117. J. С van der Loos, Michael Hendrik Witbols. B. B. H. XLV ( 192Θ)
15—19.
118)
(J. F. Martinet), Het Vaderland. Amsterdam. 1791. 5 2 1 — 5 2 2 .
119) A. R. A. Archief Van de Spiegel n. 2 6 8 : De Nelis aan Van de
Spiegel, Anvers 7 Februari en Bruxelles 3 0 December 1789; — ibidem, n. 49
blz. 156 : Van de Spiegel aan De Nelis, 's-Cravenhage 17 Februari 1789. —
Vgl. С. de Clercq, Twee dagboeken van Bisschop Nelis. Bijdragen tot de
Geschiedenis, XXVIII ( 1 9 3 7 ) 6 0 — 6 2 ; — L. P. van de Spiegel, Brieven en
negotatiën. I, 3 2 7 .
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was er een wedstrijd van vriendelijkheidjes en invitaties,
maar de nuntius kreeg ook vrijheid, om in Den Haag, in
Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht en in alle kleinere
plaatsen het H. Vormsel toe te dienen en in de laatste
,20
stad zelfs priesters te wijden
).
2
Dit alles maakte in de Republiek een enormen indruk ' ' ) .
Wel van katholieke zijde verscheen een brochuurtje, waarin
het opzienbarende feit werd verhaald en een uitleg van het
,22
vormsel werd gegeven
) . Te Amsterdam liet men de
vormplechtigheid door een koperplaatsnijder vereeuwi
,23
gen
) en de Nederduitsche Leydsche Courant kwam
met een bericht. Van den kant der oud-bisschoppelijke
clerezij verscheen een pamflet, waarin geprotesteerd werd
tegen de inbreuken op de kerkelijke wetten, wijl Brancadoro
zonder verlof der bisschoppen van Utrecht en Haarlem
had gevormd , 2 4 ) . Brancadoro's activiteit ten bate der
regeering en de reacties der Nederlandsche katholieken
zullen wij bespreken in ons volgende hoofdstuk.

120)
G. Brom, Mgr. Brancadoro in de Hollandache Zending. A.G.A.B.U.
XXXVI ( 1 9 1 0 ) 2 2 7 — 4 0 5 , waar de correspondentie van Brancadoro werd
gepubliceerd.
121)
Kerkelijke Bibliotheek. Nieuw«. I, 3 ; — Journal hiat. et litt. 1792,
II. 3 9 7 — 3 9 9 en III, 7 1 — 7 2 .
122)
Kn. 2209Θ. (I I Juni 1 7 9 2 ) . De schrijver stelt het voor, alsof hij
niet-katholiek is en zijn inlichtingen van een roomschgezinde heeft ontvangen.
Hij is in ieder geval erg goed op de hoogte, zoodat minstens katholieke
medewerking buiten twijfel is. Spotten met het vormsel keurt hij af. Onder
den titel : „Dit stukje is onontbeerlijk voor alle roomschgezinden".
123)
D. van Heel en B. Knipping, Van Schuilkerk tot Zuilkerk. Am
sterdam, 1941. 194, waar de prent ia afgedrukt.
124)
Kn. 22099. — Weerlegging: Antwoord op een zeker boekje.
Aanmerkingen en ophelderingen op de artikel der Nederduitsche Leydsche
Courant van Vrijdag 15 Juni 1792, betreffende den Heere Grave Cesar
B r a n c a d o r o . . . . Amsterdam, 1792. — Zie o o k : КегкеЩке Bibliotheek,
Uitreksels en Beoordeelingen I, 1 1 6 — 1 2 6 en 1 5 3 — 1 5 7 ; — Journal hist,
et litt. 1792. Ill, 7 1 — 7 2 .
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DE KATHOLIEKEN EN DE REVOLUTIE-IDEEËN.
1.

Veranderingen in de godsdienstig-politieke opvattingen
der patriotten.

In zijn „Geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus"
merkt Gerrit Paape op, „dat Oranje, de patriotten verjagende, of tot de vlugt noodzaakende, niet anders deed,
dan hen naar de Hoogeschool van Patriottismus en Revolutie te zenden" ' ) . Inderdaad, de mannen van het „Grondwettig Herstel", die in 1 7Θ7 bij de komst der Pruisen met
den schrijver dier regelen naar de Zuidelijke Nederlanden
en vooral naar Frankrijk uitweken, zouden in de jaren
hunner ballingschap veel leeren en in 1795 als andere
menschen in het gevolg der sansculottenlegers terugkeeren.
Speciaal geldt dit ook voor hunne godsdienstig-politieke
opvattingen, zooals uit de vergelijking van de in het vooraf
gaande hoofdstuk omschreven ideeën met de maatregelen
van 1795 wel duidelijk blijken zal.
Deze omkeer komt echter eerst vrij laat tot stand. In
het hervormingsplan, dat Cerisier in 1 788 aan Jacob van
Staphorst, een uitgeweken Amsterdamsch bankier, te Parijs
aanbood, blijkt wel invloed van de in Frankrijk gepropageerde nieuwe staatsrechtelijke ideeën, maar over een
verbetering of gelijkstelling van den status der dissenters
vinden wij er geen woord 2 ) . Cerisier achtte de beeren
blijkbaar nog niet rijp. Evenmin wordt daarover gesproken
in het „plan volgens hetwelk na de Revolutie de zaaken
in de Republiek zullen kunnen bestuurd worden", dat in
1789, kort na de Fransche omwenteling door een comité
van voorname uitgewekenen te Brussel werd opgemaakt 3 ) .
Nu is dit in feite minder verwonderlijk dan het op het
I ) G. Paape, De Onverbloemde geachiedeni* van het Bataafsch Patriottiemu.. Delft ( 1 7 9 8 ) 123.
2 ) H. T. Colenbrander, Gedenkstukken. I, 4 — 7 .

3)

A.w. I, 11 — 17.
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eerste gezicht schijnt. De „hoogeschool" toch, waarvan
Gerrit Paape sprak, moest in 1787 bij de komst der Nederlanders nog worden gesticht ; het Frankrijk, dat hen opnam
en met jaargelden onderhield, was het Frankrijk van het
ancien régime. De godsdienstig-politieke toestanden, welke
zij er aantroffen, verschilden principieel heel weinig van
die der Republiek : hier was het katholicisme staatsgodsdienst en het protestantisme „getolereerd". Door de aldaar
heerschende practijk konden de Nederlandsche patriotten
dan ook alleen maar versterkt worden in hunne eigen
denkbeelden en Ondaatje levert daarvan het bewijs, als hij
nog op 31 Augustus 1789 aan zijn vriend L. W. P. van
der Borch schrijft : „Er is geen plaats in Europa daar de
tollerantie geheel of gedeeltelijk plaats vindt, of men bedingt
daar ook iets voor den predomineerenden godsdienst, tenminsten wat betreft de bediening der regeerings- en kerkzaaken, waarop geene andere gezindheid eenige aanspraak
hebben kan" 4 ) .
Maar, zal men zeggen, zij konden toch leeren van de
prae-revolutionnaire publicistiek, die juist in 1787 zulk een
hooge vlucht nam en in tallooze pamfletten begon aan te
dringen op een nieuwen grondslag voor het staatsbestel,
op de rechten van het volk, op de rechten van den burger,
op de rechten van den mensch.
Men zij hier bescheiden in zijn verwachtingen. Fritz
Klövekorn, die voor zijn boek over het ontstaan van de
Verklaring van de Rechten van den Mensch en Burger een
duizendtal Fransche pamfletten uit de jaren 1787 tot 1 789
heeft bestudeerd, merkt op, dat in deze geschriften, welke
een nieuwen grondslag der maatschappij willen propageeren
en voorbereiden, slechts zeer weinig over de vrijheid van
godsdienstoefening wordt gesproken. Dit is des te merkwaardiger, daar deze litteratuur zeer sterk den invloed heeft
ondergaan der Noord-Amerikaansche Bills of Rights en
getuigenis aflegt van een groóte bewondering voor den
vrijheidsoorlog der Amerikanen, welke herhaaldelijk aan
het Fransche volk ten voorbeeld worden gesteld. De meeste
Amerikaansche Staten hadden immers in hunne Verklaringen van de Rechten van den Mensch uitdrukkelijk de
volledige vrijheid van alle godsdienstoefening vastgelegd.
4)
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A.w. I. XXXVI.

Welnu, slechts enkele malen vindt men die godsdienstParagraphen in de Fransche pamfletten overgenomen 5 ) .
Ook in de eerste ontwerpen voor een Verklaring van
de Rechten van den Mensch, die bij de Nationale Vergadering werden ingediend, komt het punt der volledige
godsdienstvrijheid nog niet of bijna niet ter sprake. Het
plan van Lafayette (11 Juli 1789), dat grootendeels aan
de Declaratie van Virginia ontleend was, vermeldde als
onvervreemdbaar menschenrecht ook „la liberté de toutes
ses opinions", doch liet het 18 e artikel van zijn voorbeeld,
dat de godsdienstvrijheid uitdrukkelijk vastlegde, achterwege 6 ) . Het meer philosophische ontwerp van Sieyès
(20—21 Juli) spreekt in het geheel niet over dit punt 7 ) .
Het eerst hebben wij hieromtrent een afzonderlijk artikel
in het ontwerp van Mounier (27 Juli), dat echter nog aan
één openbaren godsdienst vasthoudt. Art. X V ( 2 e redactie
art. XXIII) luidt : „Aucun homme ne peut être inquiété
par ses opinions religieuses, pourvu qu' il se conforme aux
lois, et ne trouble pas le culte public" e ) .
De toelating van alle burgers zonder onderscheid tot de
ambten komt voor in het plan van Charles François Bouche
en in dat van de commissie van vijf (o.a. Mirabeau), welke
op 12 Augustus door de Nationale Vergadering met het
opstellen van een dergelijk plan was belast 9 ) . Toen dit
laatste echter op 19 Augustus als grondslag der beraadslagingen werd verworpen, kwam een ander ontwerp naar
voren, dat door het VI e bureau der Nationale Vergadering
was geformuleerd. Bij de stemming van 20 Augustus kreeg
dit plan een overweldigende meerderheid, zoodat het verder
als leidraad werd gevolgd, al zou ook in den loop der
beraadslagingen de eerste helft van het ontwerp weer bijna
geheel worden losgelaten. Welnu, dit plotseling zoo
populaire stuk benadrukte wederom sterk de positie van
den publieken godsdienst. Art. XVII stelde vast : „Le
5)
F. Klövekorn, Die Entstehung der Erklärung der Menschen, und
Burgerrechte. Berlin, 1911. Ι θ noot 10; — 37, 73 νν. Eenigszins meer wordt
de godsdienstige vrijheid benadrukt in een groep van pamfletten, welke
reeds een soort catalogus van Rechten van den Mensch opstellen. Klövekorn
noemt er drie : blz. 41 noot 42, blz. 44 en 45. De twee laatste gaan terug
op Amerikaansche Declaraties, vgl. blz. 77 en 75.
6) A.W. 131.
7) A.w. 145.
β) A.w. 156.
9) A.w. 1 7 1 — I B I .
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maintien de la religion exige un culte public. Le respect
pour le culte public est donc indispensable". Mits hiermede
werd rekening gehouden, wilde men ook de uitoefening
der andere godsdiensten vrij laten, zooals art. XVIII
bepaalde : „Tout citoyen qui ne trouble pas le culte public,
ne doit point être inquiété". Nadat Marquis de Bonnay
nog een voorstel had ingediend, dat eveneens met een
publieken godsdienst rekening hield, kwamen deze artikelen
op 22 Augustus in behandeling. Eerst werd over de
tolerantie het woord gevoerd door de afgevaardigden De
Bonnal, bisschop van Clermont, en door De Laborde.
Aansluitend aan deze laatste rede bracht nu Mirabeau een
geheel nieuw element in de discussie, doordat hij het begrip
„tolerantie" afwees. Vrijheid van godsdienst was een zoo
heilig recht, „que le mot tolérance, qui essaye de l'exprimer,
me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même". De
formuleering van het project liet volgens hem niet voldoende
uitkomen, dat het hier ging over een recht. Men moest
duidelijk uitdrukken, dat de vrije uitoefening van den
godsdienst, welken dan ook, een recht was van iederen
mensch. Allerlei nieuwe formuleeringen worden nu voorgesteld. Na langdurige discussie besluit men eindelijk het
17 e artikel uit de Verklaring weg te laten ; men zal het
later opnemen in de constitutie. In plaats van het 18 e artikel
stelt dan de afgevaardigde Castellane voor : „Nul homme
ne peut être inquiété dans ses opinions religieuses". Rabaud
de Saint-Etienne bepleit sterk de gelijkstelling der protestanten met de katholieken en wijst de vergadering op het
voorbeeld der Amerikaansche Staten : „Imitez le modèle
des généreux Américains, qui ont mis à la tête de leur code
civil la maxime sacrée de la liberté universelle des religions ;
de ces Pensylvanians, qui ont déclaré que tous ceux qui
adorent un Dieu, de quelque manière qu'ils adorent, doivent
jouir de tous les droits de citoyen". Hij oordeelt het inconsequent, te verklaren, dat alle menschen in rechten gelijk
zijn, dat zij de vrijheid hebben, om te doen wat anderen
niet schaadt, maar deze beginselen niet door te voeren op
het punt der godsdienstige vrijheid. Daarom stelt hij de
volgende formuleering voor : „Tout homme est libre dans
ses opinions, tout citoyen a le droit de professer librement
son culte, et nul ne peut être inquiété à cause de sa religion".
Gobel, bisschop van Lydda, valt dezen spreker bij, doch
100

wil nog een clausule tegen verstoring der openbare orde,
zoodat men eindelijk komt tot de definitieve redactie : „Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi". (Art. X ) l 0 ) . Wanneer wij hiermede
in verband brengen het VI e artikel van de definitieve
declaratie, op 21 Augustus vastgesteld, waarbij de gelijkheid
van alle burgers voor de wet was geproclameerd en de
gelijke benoembaarheid van allen tot de ambten „sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" was
erkend, kunnen wij zeggen, dat in deze declaratie van de
Rechten van den Mensch en Burger de volledige vrijheid
en de gelijkstelling van alle godsdiensten en volledige
burgerlijke pariteit voor hunne belijders was opgenomen,
en wel als een natuurlijk en onvervreemdbaar recht van
iederen mensch. Maar men heeft het gezien : nog bijna
was een ,,culte public" in de declaratie binnen geslopen.
In het gevolg van de Rechten van den Mensch kwamen
deze beginselen ook de Republiek binnen. Reeds in 17ΘΘ
was daar door Mirabeau's „Lettre aux Bataves sur Ie
Stadhoudérat" een dergelijke — officieuse — cataloog van
menschenrechten bekend geworden en ook hierin was zoowel de burgerlijke gelijkheid van allen zonder onderscheid
(V.) als de toelating van alle godsdiensten ( X X V ) opgenomen ' ' ) . In den loop van 1 791 vervaardigde Johan
Valckenaer, oud-professor van Franeker, naar het model
van de zoo juist gereedgekomen Fransche constitutie een
dergelijk ontwerp voor de Republiek. In September werd
dit constitutieplan door hem ter sprake gebracht bij Robert
Jasper van der Capellen van de Marsch, den bekenden
Gelderschen patriot, Balthazar Elias Abbema en Jan Bernd
Bicker, beiden gewezen leden der Amsterdamsche vroed10) A. w. 2 0 1 — 2 0 4 . НіегЬц kan nog worden opgemerkt, dat ook wat
den inhoud betreft, dit artikel der Declaratie op de Amerikaanache voor
beelden teruggaat en zeker niet uit de leeretellingen der I Se eeuwsche
Fransche philoeofen verklaard kan worden. Al vallen zjj ook herhaaldelijk
de heerechende kerk aan, al willen zij ook alle godsdieneten tolereeren, z\j
willen deze in sterke mate ondergeschikt maken aan den staat en het idee
der scheiding van kerk en staat is hun vreemd. Wel kan men zeggen, dat
de latere révolutionnaire praktyk op hen terug gaat. Zie de theorieën van
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot en Raynal hieromtrent bij H. See,
L'Evolution de la pensée politique en France au XVIIle siècle. Paris, 1925.
58. 109 (vgl. 1 1 6 ) , 165, 179, 3 0 1 .
I I ) W. J. Coslinga, De Rechten van den Mensch en Burger. Den Haag,
1936. 2 5 — 3 6 en bülage I.
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schap, die in dezen tijd nog de leiding vormden der uitgewekenen. Vervolgens zond hij zijn plan door aan de
Amsterdamsche patriottenclub, waar het met instemming
werd ontvangen. Niet alleen wilde Valckenaer bij de samenstelling der constitueerende vergadering alle onderscheid
van godsdienst zien uitgebannen — sommige vrienden
wilden alleen nog de joden zien uitgesloten, — hij wilde
de constitutie gevestigd zien op de rechten van den mensch
in overeenstemming met de gronden eener zuivere wijsbegeerte. In de concrete punten, waarover men het liefst
van te voren eensgezind diende te worden, treffen ons
eenige merkwaardige uitspraken, waarin wij reeds practisch
een volledige scheiding tusschen kerk en staat zien bepleit.
1. ,,Alle denkbeelden omtrent eenige voorrechten uit
de verscheidenheid van begrippen omtrent den Christelijken
Godsdienst voortspruitende, behoren weggenoomen te
worden. Tot alle ampten en bedieningen zijn alle burgers
eeven gelijk gerechtigd ; geene geboorte nog godsdienst,
maar deugd en verdiensten zullen in aanmerking koomen.
2. ledere secte zal volkomene vrijheid hebben om het
Opperweezen te dienen zoo en op welken voet dezelve
behaagd, mits de publique rust niet stoorende. ledere secte
zal haare priesters of leeraaren besoldigen, en voor het
onderhoud haarer kerken en cieraadjen zorgen. De thands
exteerende kerken en publique godsdienstige gestichten
zullen afgestaan worden ten gebruike van zodanige gezindheid, die drie vierde der bevolking (uitmaakt).
3. Er zal eene algemeene nationale opvoeding op kosten
der natie door het geheele land op dezelfde beginsels
gevestigd en ingevoerd worden, waarop de kinderen
van alle burgers, zonder onderscheid, aanspraak zullen
hebben >2).
Dat dergelijke opvattingen in de kringen der uitgewekenen nu gemeengoed werden, blijkt uit de felle
reacties, waarmede een jaar later de ontwerp-grondwet
van J. L. Huber en Van Hoey door hen werd ontvangen,
juist om de inconsequentie op het punt van de gelijkstelling der godsdiensten.
Toen generaal Dumouriez op 29 November 1792
meester van België was, drong hij er te Parijs sterk
12) Gedenkatukken. I, 2 6 — 2 7 en 3 1 . vgl. ook voor bel v o l g e n d e :
H. T. Colenbrander, De Bataafache Republiek. Amaterdam, 1908. Ie Hfat.
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op aan, om onverwijld de Republiek binnen te vallen.
De uitgewekenen achtten nu hun kans gekomen en
projecteerden weer ijverig plannen voor de omwenteling
in het eigen vaderland. Het „Comité Batave révolutionnair",
dat naast het Bataafsch legioen de revolutie zou moeten
organiseeren, had reeds de principes voor de constitutie
en een manifest aan de bevolking opgesteld. Maar ook
Huber, oud-regent van Dokkum, en de Haagsche medicus
Van Hoey, die sinds Januari '92 in de algemeene leiding der
uitgewekenen gezeten hadden, doch nu buiten het comité
révolutionnair gehouden waren, wendden zich tot Dumouriz
met een constitutieplan. Vanzelfsprekend was dit gegrond
op de Rechten van den Mensch, op vrijheid en gelijkheid,
maar in strijd daarmede wilden Huber en Van Hoey alleen
de predikanten van den heerschenden godsdienst door den
staat zien bezoldigd. In de Duinkerksche emigrantenkringen
werd deze „ketterij" aanstonds opgemerkt en J. R. Lith
de Jeude, gewezen secretaris van Tiel, die het plan in de
Hollandsche sociëteit en in de Jacobijnenclub aldaar voorlas,
schijnt in deze laatste vergadering de betreffende passage
maar te hebben weggelaten , 3 ) . Men krijgt den indruk,
dat J. F. R. van Hooff, lid van het comité révolutionnair,
dezen „lapsus" zijner concurrenten niet zonder leedvermaak
heeft gezien , 4 ) . Overigens zou de toekomst leeren dat
deze inconsequenten meer inzicht hadden in de mentaliteit
van het gros der Nederlanders dan de al te enthousiaste
dogmatici der gelijkheid. Vasthoudend aan dit laatste
beginsel zochten Abbema en Van der Capellen van de
Marsch een oplossing, die de kerkelijk-gezinde Nederlanders
zou kunnen bevredigen, toen zij in hun „schetsproject",
— eveneens van November 1792, — naast algeheele vrijheid van godsdienstoefening en gelijke benoembaarheid
tot de ambten tevens de betaling van alle godsdienstoefening
uit de landskas bepleitten l 5 ) . Eind Februari 1793 verscheen
dit plan eenigszins uitgewerkt in druk, terwijl in hetzelfde
jaar te Duinkerken nog een ontwerp werd gepubliceerd,
dat eveneens alle bevoorrechting van den eenen godsdienst
13) G. J. Bacot aan Dumont-Pigalle. Dunkerque, 31 December 1792 :
Gedenkstukken. I, 54—55.
14) Van Hooff aan Dumont-Pigalle. Bruxellea, 9 December 1792:
a.w. I, 65—66.
15) A.w. I, 56 en 107—109.
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boven den anderen wilde vernietigd zien , 6 ) . Verder
schreven vanuit de ballingschap Gerrit Paape en Ds. G. J.
G. Bacot eenige pamfletten, waarin de heerschende kerk
op grond van de gelijkheid werd aangevallen. Uit deze
kringen stamde ook de „Catechismus der waare vryheid",
volgens welken de staat absoluut neutraal, ja onverschillig
staan moest tegenover den godsdienst zijner burgers , 7 ) .
Via de patriottenclubs en somtijds zelfs via de publieke
postdiensten werden deze denkbeelden der uitgewekenen
hier bekend , 8 ) en zij werden dermate gevaarlijk geacht, dat
de Brusselsche gezant Hendrik Hop aan den raadspensionaris
namens Graaf Metternich voorstelde, om een coalitie te
sluiten tusschen de Republiek en de regeering der Zuidelijke
Nederlanden tegen het doordringen der Fransche ideeën.
Van de Spiegel ging op dit voorstel in, waaruit toen het plan
groeide, om ook den keizer in de coalitie te betrekken en
te trachten een algemeene vereeniging van mogendheden
te vormen tegen het dreigende gevaar , 9 ) .
Ook in de Republiek zelf verschenen in deze jaren verscheidene werkjes, soms als buitenlandsche uitgaven
gecamoufleerd, waarin de Rechten van den Mensch en
daarmee de nieuwe denkbeelden omtrent de gelijkheid der
godsdiensten werden gepropageerd. Het „wereldpamflet"
van Thomas Paine, „Rights of Man" ( 1 7 9 1 ) , waarin hij
de eerste Fransche Declaratie verheerlijkte, werd spoedig
vertaald en zeer veel gelezen 2 0 ) . Oorspronkelijk Nederlandsch werk hierover werd gestimuleerd door de prijsvraag,
welke Teylers Godgeleerd Genootschap in 1790 uitschreef :
„In welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelijk
te zijn ? en welke zijn de regten en pligten, die uit deze
gelijkheid voortvloeien ?" De bekroonde antwoorden van
de hoogleeraren H. С Cras uit Amsterdam en W. L. Brown
16)
Verhandeling over de Gebreken in de Regeeringevorm van bet
Cemeenebest der Vereenigde Nederlanden, en over de middelen, door welke
eene betere op een vasten grond kan gevestigd worden, door een uitge
weken Hollandsch Patriot. Te Duinkerken bij Van Schelle en Comp. (1793]).
Zie C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling. Amsterdam, 1799. 5. noot.
17)
Kn. 22071, 22071a., 22061. Zie W. J. Goslinga, Rechten van den
Mensch. . . . 7 7 — 7 8 .
18)
L. P. van de Spiegel, Brieven en negotiatiën. I, 72 en 78.
19) A. R. A. Archief Van de Spiegel, n. I 88 : Hop aan Van de Spiegel,
Brussel, 3 en 13 October 1791.
20)
W. J. Goslinga, Rechten van den Mensch. . . . 18—20.
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uit Utrecht werden in het XIIIe deel ( 1792) der „Verhandelingen" gepubliceerd en in 1794 in het Nederlandsch
vertaald uit het oorspronkelijke Latijn ^ ) . Deze schrijvers
stelden zich vrijwel uitsluitend op natuurrechtelijk standpunt en oordeelden zoo „den godsdienst op zijn best een
onverschillig ding. . . . voor den Staat, en zonder aanzien,
zonder openbaare teekens van Achtbaarheid of Zichtbaarheid, als iets opzichtigs voor 't oog der verlichte Waereld,
(dat) in die oude gebouwen moest verweezen en opgeslooten blijven, die er nog stonden voor die er wilden gaan".
De invloed dezer geschriften werd echter spoedig overtroffen door het te laat gereedgekomen antwoord van Pieter
Paulus, dat in 1793 verscheen en een jaar later reeds zijn
vierden druk beleefde, een succes, dat mede hieraan te
danken was, dat hij zijn theorieën op christelijken grondslag
stelde 2 2 ) . Ook hij erkende, dat uit de gelijkheid voor
iederen mensch het recht voortvloeide, ,,om God te dienen
naar zyne eigene kennis en begrippen : met andere woorden : om die wyze van godsdienst, welke hy oordeelt aan
het Opperwezen het aangenaamst te wezen, te mogen
belyden en oefenen : daar hy zig nooit heeft kunnen
verbinden, om dit te doen naar de voorschriften of den
wil van een ander ; zoo nogthans, dat de goede order, door
den algemeenen wil, dat is, de wet, daargesteld, door de
oefening van zynen godsdienst niet gestoord, of de evengelyke regten van anderen daardoor niet verkort worden".
Voor de verkiesbaarheid tot de ambten etc. wilde hij geen
ander onderscheid in aanmerking zien genomen, „dan van
elks deugden en talenten". Eveneens vanuit godsdienstig
en zelfs christelijk standpunt werden dergelijke gedachten
verdedigd in den „Catechismus der Egaliteit en der Rechten
van den Mensch", welke in 1794 „in Nederland" verscheen
en ook opkwam voor vrijheid van godsdienst, mits de goede
orde niet werd verstoord 2 3 ) .
Dat de katholieken door deze ontwikkeling der denk21) A . w . 47 vv. (Vgl. Alg. Vad. Letteroefeningen. 1794, I, 13—21
en 6 3 — 7 1 ) .
2 2 ) A . w . 4 8 — 5 2 en 60 w . Kn. 22198 blz. 84 en 86.
23) Petit 7654. Blz. 24 en 5 1 . Verdere propagandapamfletten voor de
Rechten van den Menach vóór 1795 : Petit 7540, 7552, 7614, 7626.
In den geeat van Pieter Paulus: Kn. 22199, 22274, 22275, 22277. Zie
W. J. Goalinga, Rechten van den M e n s c h . . . . 77 noot 69.
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beelden aanvankelijk in hun sympathieën voor de patriottische partij versterkt moesten worden, zal nog duidelijker
blijken, wanneer wij ook de ideeën der tegenstanders
omtrent de positie der dissenters aan een onderzoek onderwerpen. De voornaamste dezer anti-patriottische polemisten
uit de restauratie-periode is ongetwijfeld de Leidsche hoogleeraar A. Kluit, die in 1 793 onder den schuilnaam „Een
Patriot" een lijvig boekdeel liet verschijnen met den titel :
,,De rechten van den mensch in Vrankrijk, geen gewaande
rechten in Nederland of Betoog, dat die rechten bij het
volk van Nederland in volle kracht genoten worden en iets
over onze vrijheid en patriottismus" 2 4 ) . Nu was een
dergelijk betoog, zelfs voor een hoogleeraar als Kluit, een
hachelijke onderneming en in het bijzonder over den status
der dissenters in de Republiek moest zijn werk wel „van
onwaarheden krielen". Terecht kon hij er in 1 793 op wijzen,
dat de Fransche verdraagzaamheid, welke uit ongodsdienstigheid voortkwam, in feite op een bloedige vervolging
was uitgeloopen, maar de beschouwingen, welke hij er aan
toevoegde, zullen hier toch weinig dissenters hebben
kunnen overtuigen. „De uitkomst zal leeren, of zulke verdraagzaamheid, waarin allen Godsdienst. . . . uit loutere
onverschilligheid of verachting. . . . even gelijk gesteld, en
even dominant of onverschillig verklaard wordt, of om
zachter te spreeken, waarin alle godsdienstige begrippen openlijk toegelaaten worden, en derzelver voorstanders een gemeen of gelijk aandeel aan de Regeering,
aan de Wetgeeving, aan de Volksrepresentatie, gegeeven
wordt, of zulke verdraagzaamheid ooit of ooit geschikt is,
om eene geregelde orde in eenen burgerstaat te bewaaren,
om de rust te bevorderen, dan veeleer, om de baarmoeder
te zijn van alle verwarringen, godsdienstige naijveringen,
en eindelijke vervolgingen van zulken, die door eene
grootere meerderheid, de minderheid allengskens weder
op hun beurt uit den zetel zetten zouden". Bij ons is dit
alles veel beter geregeld : er heerscht vrijheid van geweten
en bijna iedere wijze van God te dienen is er toegelaten.
Wel zijn sommigen ontevreden over de uitsluiting der
remonstranten buiten de heerschende kerk en de ambten.
Maar de wetten schrijven nu eenmaal voor, dat de stad24)
Petit 7627. Blz. 2 4 0 — 2 5 0 . Verdere geschriften tégen de Rechten
van den Mensch : Petit 7624 en 7626.
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houder en de regenten den gereformeerden godsdienst
volgens de synode van Dordt moeten belijden. Als men nu
de remonstranten uit verdraagzaamheid tot de Eimbten
toelaat, op welken grond zou men dan de andere dissenters
kunnen weigeren ? „Deze allen kunnen dan ook vorderen
Regenten en dat hun Godsdienst opelijk gevierd en gewettigd worde. Dit moet leiden tot woelingen, vernieling der
burgerlijke rust en waare eendragt in 't bestuur".
Dat deze mentaliteit niet alleen aan Orangistischen kant,
maar ook nog ín de kringen van het regentenpatriottisme
heerschte, blijkt uit het capitulatieplan, dat de Bossche
magistraat in September 1794 aan Pichegru durfde aanbieden, nadat de stadhoudersgezinden reeds waren gevlucht.
Hierin wilde men bedingen, dat de souvereiniteit van het
protestantisme zou blijven bestaan en het politiek bewind
en de rechtsbedeeling bij de protestantsche regenten zou
blijven. De Franschen zouden de rechten verkrijgen, welke
de Staten-Generaal tot dan toe bezeten hadden en de burgers
en ingezetenen „zouden blijven genieten de vrijheid van
religie, zoo ende in dier voegen als die thans alhier geëtabliseerd is ende geoeffent word" 2 5 ) .
2.

Onveilig signaal voor de katholieken.

Al moesten dus de nieuwe Fransche denkbeelden op de
katholieken der Republiek wel een groóte aantrekkingskracht uitoefenen, het gevaarlijke ervan voor godsdienst
en kerk kon hun toch evenmin verborgen blijven. Zij
moesten daarop opmerkzaam worden vooreerst uit de
propagandageschriften zelf, welke van die zijde in Nederland werden verspreid. Het standpunt van professor Brown
ten opzichte van den godsdienst hebben wij boven reeds
vermeld. Maar ook de meer christelijk georiënteerde Pieter
Paulus trok uit de gelijkheidstheorieën conclusies, welke
den protestanten wel in het gehoor lagen, doch die zijn
katholieke landgenooten toch wat kopschuw hadden moeten
maken. In zijn bekende „Verhandeling" beschreef hij de
katholieke hiërarchie als een „onafhanglyk lighaam van
geestlyke d w i n g e l a n d e n . . . . die eikanderen in eene gedurige
opvolging onderling aanstelden ; van Godswege, quasi als
25)

J. C. A . Hezenmane, 'i-Hertogenboech. 4 5 6 .
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stedehouders van Jesus Christus op aarde, eene schier
onbegrensde magt vorderden en oefenden ; en eene к e г к h e e r s c h a p p y invoerden, welke allengskens eene overheersching en dwingelandy voordbragt, die trotscher en
onbarmhartiger was, dan men vóór dezelve nog op aarde
' had gezien, en die de koningen en vorsten, zowel als de
volken, deed beven" 2 6 ) .
Nog veel feller werd de katholieke leer en hiërarchie
aangevallen in den „Brief aan Paus Pius den zesden",
welke in 1792 uit het Fransch werd vertaald en te Haarlem
bij J. Tetmans verscheen 2 7 ) . Aan den paus en de Italiaansche geestelijkheid wordt verweten, dat zij geld verzamelen,
om de tyrannen van Europa te steunen bij hunne pogingen
om de Fransche revolutie te vernietigen. Deze nieuwe
soort kruistochten is ruim zoo belachelijk als de vroegere.
„Gelooft gij dat uwe ongerijmde gebeden, en die van uwe
Kerknarren, in staat zijn, om in Vrankrijk, eene ContraRevolutie te bewerken ? . . . . Nimmer hebben Zoroaster en
Confusius, Mozes en Pilpay, Solon en Lycurgus, Numa en
Jezus een eenvoudiger, natuurlijker, meer met de waarheid
overeenkomstig, een zuiverder, een verhevener en behaaglijker wetboek van zedekunde aan de hand gegeeven, dan
even deze verklaaring (der Rechten van den Mensch)".
Deze Rechten zullen despotisme en priesterdwalingen vernietigen. De paus moet zijn macht aan het volk afstaan
en priesters, bisschoppen en kardinalen afschaffen. Ook
het Engelsche pamflet „De Constitutie der Franschen verdedigd. . . . " 2 e ) , dat hier in 1793 in vertaling verscheen,
betreurde wel het feit, dat er in Frankrijk atheïsten
gevonden werden, maar verzekerde toch, dat Frankrijk
nooit onchristelijk zou worden, ofschoon het spoedig zou
afvallen van den pauselijken stoel, die zijn einde en
slooping naderde.
Tot welke excessen de vrijheidstheorieën voerden, kon
men beoordeelen uit de vertaling van het boekje „Accord
de la Religion et des Cultes Chez une Nation Libre, par
Charl. Alex de Moy, Curé de St. Laurant à Paris", in 1792
te Duinkerken uitgegeven bij Van Schelle en Comp., die
26)
27)
28)
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Kn. 22198, Ыг. 132.
Kn. 22053, vooral biz. 7.
Petit 7614, vooral biz. 49—50.

veel voor de uitgewekenen drukte ^ 9 ) . Deze pastoor wilde
ook in de kerk den democratischen bestuursvorm zien
ingevoerd, al ging hij daarbij iets minder ver dan de beruchte
Constitution Civile du Clergé. Hij stelde voor om de
pastoors te laten kiezen door de parochianen en de bisschoppen door geestelijkheid en geloovigen van het diocees,
dus niet door het geheele volk, andersdenkenden incluis.
Ook de voldoening, waarmede vrijwel alle HoUandsche
couranten de Constitution Civile du Clergé en de maatregelen tegen de kerk in Frankrijk vermeldden, had er toe
moeten bijdragen, om de Nederlandsche katholieken te
waarschuwen voor een al te groot vertrouwen in de mooie
theorie 3 0 ) .
Bleek uit deze propaganda-geschriften dus duidelijk
genoeg het godsdienst-vijandige karakter van vele aanhangers der nieuwe staatstheorieën, uitdrukkelijk werd dit
nog aangetoond in verschillende werkjes, welke t e g e n
hen werden geschreven. In zijn „Ernstige en trouwhartige
waar schouwing aan de groot en deezer waereld. . . . " wees
de Duitsche professor Hoffman op het gevaar, dat uit de
leerstellingen der verlichting dreigde voor de staten en
voor het christendom. Ook waarschuwde hij tegen de
verlichting onder den dekmantel van staatshervorming.
Voorzien van een speciale voorrede van den vertaler, waarin
deze den schadelijken invloed van de verlichting op de
Nederlanders beschreef en in bedekte termen de patriotten
aanviel, verscheen er van dit werk te Amsterdam bij
Wouter Brave een uitgave in het Nederlandsch, welke in
1792 binnen drie weken was uitverkocht en nog in hetzelfde jaar tweemaal werd herdrukt ^ ) . Van katholieken
kant verscheen een „Sermoon ontledende de Fransche
Constitutie, gegrond op Liberté en Egalité, Vryheid en
Gelykheid, met veele Theologische en Staatkundige Bemerkingen. . . . " te St. Truiden 3 2 ) , terwijl ook een Fransch
geschrift tegen de godsdienstpolitiek der Constituante
blijkens de recensie ίη| de „Kerkelyke Bibliotheek" hier
29)
Kerkelyke Bibliotheek, Uitrekaela en Beoordeelingen. I, n. 4.
30)
J. W. Berkelbach van der Sprenkel, De Fransche Revolutie in de
contemporaine HoUandsche couranten. D e Gide, CHI ( 1 9 3 9 ) 3 3 2 — 3 3 3 ,
vgl. 339.
31)
Kerkelyke Bibliotheek, Uitrekaela en Beoordeelingen. 1, n. 3.
32)
A . w . I, n. 9.
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bekendheid verwierf 3 3 ) . Speciaal voor Nederland schreef
de Fransche priester J. H. Cachelou, vermoedelijk een
émigré, een „Korte doch zaakelyke inhoud van de vervolging der geestelykheid in Vrankryk, opgedraagen aan de
Hollandsche Roomsch Catholyken. Waarin hoofdzaakelyk
word aangetoond de Valsche Grondstellingen der Fransche
Constitutie, de wreede Vervolgingen daar over aangedaan
den genen die, volgens plicht en geweeten daaraan niet
hebben willen gehoorzaamen, en eindelyk eene Raadgeeving
aan alle Nederlandsch Inwoonders ; maar byzonderlyk aan
de Catholyken, om de aanvallen van deezen alles verwoestenden Vyand te kunnen wederstaan" 3 4 ) .
Onder verwijzing naar de rampen 'der Fransche kerk
waarschuwde hij hen, om toch niet onder voorwendsel
van onbepaalde vrijheid naar de komst der Franschen te
verlangen en spoorde hij hen aan, om de overheid te
steunen en zich te onderwerpen aan de stem van hun
opperhoofd den prins, ,,welke alle hoedanigheden van
een groot vorst in zich vereenigt".
Ook de overige priesters en religieuzen, die uit Frankrijk
en later uit de Zuidelijke Nederlanden gevlucht, in de
Republiek een onderdak vonden, hebben ongetwijfeld in
denzelfden geest tot hunne geloofsgenooten gesproken 3 5 ) .
Het getal van deze geestelijke emigranten is niet onbelangrijk geweest. Te 's-Hertogenbosch verschenen tusschen
November 1792 en April 1793 een groot aantal hoogwaardigheidsbekleeders, o.a. de bisschoppen van Digne
(Provence) en Uzès, die in het ambtsgebied van vicaris
Van Alphen ook het vormsel hebben toegediend en daarvoor een gedeelte van het zuivelgeld ontvingen 3 6 ) . Te
Amsterdam verbleven in 1793 achttien geëmigreerde priesters, terwijl er te Maastricht niet minder dan 546 gedurende
verscheidene maanden gastvrijheid hebben genoten 3 7 ) .
33)
A. w. I, n. 10. „Lee principes de la Foi aur Ie gouvernement de
L'Eglise en opposition avec la constitution civile du Clergé". Paris, 1791.
34)
Uitgegeven Ьц dezelfde boekhandelaren als : „Ernstige Briev. . " van
Berendtzen. Zie blz. 137, noot 123.
35)
Noël aan Lebrun, Den Haag, 14 Januari 1793 : Gedenkstukken.
I, 2 5 4 — 2 5 5 . Vgl. Wichers, Journaal van L. P. van de Spiegel. Bijlage 6
(Bijdr. Med. Hist. Gen., X V ) .
36)
J. С. A. Hezenmans, 's-Hertogenbosch. 44Θ, alwaar naamlijst uit
het admissieboek der stad. Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Port. Brieven
en c i r c u l a i r e s . . . . Aerts en Van A l p h e n : Dispensatio pro Quadragesima
anni 1793.
37)
Journal bist, et litt. 1793, III, 315 noot.
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Telkens en telkens bleven er nieuwe vluchtelingen toestroomen en de nood onder hen steeg zeer hoog.
Verschillende uitgeweken geestelijken belastten zich nu
met de taak, om bij de Nederlandsche katholieken geld in
te zamelen voor hunne lotgenooten hier en in de Zuidelijke
Nederlanden. Een der eerste collectanten was de Doorniksche priester Desplancq, die vanaf November 1792 in
de Republiek verbleef. Op 7 December 1792 bevond hij
zich bij den Bosschen vicaris te Schijndel en op 6 November 1793 kwam hij te Amsterdam, waar hij contact had
met pastoor Beckers. Op 19 April 1 794 was hij wederom
in Amsterdam met het plan om de week daarop een rondreis te maken door Friesland en Overijsel en vervolgens
naar het Utrechtsche te gaan. Zeker is hij ook daarvóór
reeds meermalen bij aartspriester H. Berendtzen te Maarsen
geweest, van wien hij herhaaldelijk geld ontving 3 e ) . Als
officieel gemachtigde van het Fransche episcopaat trad op
J. M. de Fontenay, vicaris-generaal van het bisdom Chartres,
bijgestaan door zijn collega L. A. Fricaut. De Fontenay
wendde zich met een introductie van den Spaanschen
gezant tot raadpensionaris Van de Spiegel, om door zijne
bemiddeling in Holland en de andere provincies verlof te
krijgen voor een openbare collecte. Hij overwoog zelfs aan
de Staten van Holland een geldelijke bijdrage te vragen I
Hij verkreeg inderdaad een audiëntie bij Van de Spiegel
en ofschoon de raadpensionaris aan zijn verzoek niet kon
voldoen, beloofde deze toch zijn belangen bij den burgemeester van Amsterdam aan te bevelen, zoodat hij vrij de
particuliere liefdadigheid zou mogen inroepen 3 9 ) . Dit schijnt
hem te zijn toegestaan, want in 1794 publiceerde hij een oproep aan de Amsterdammers, om de Fransche uitgeweken
priesters te steunen, zooals te Rotterdam en te Den Haag
reeds was geschied 4 0 ) . Nog eens : ook langs dezen weg
moeten de vervolgingen, waaronder de Fransche kerk gebukt
ging, aan de katholieken in de Republiek zijn bekend geworden. Hoe reageerden zij nu op het „Fransche gevaar" ?
3 8 ) Desplancq aan H. Berendtzen, 7 December 1792, 8 November 1793,
19 April 1 7 9 4 : Oud-Archief Aart»bUdom Utrecht, n. 24»b.
39) A. R. A. Archief Van de Spiegel n. 255 : De Fontenay aan Van
de Spiegel, 1 December en 18 December 1793.
40) Zijn patentbrieven van de Fransche geestelijkheid werden geverifieerd door Ten Hulecher en door de predikanten J. R. Boullier, F. Serrurier,
P. Haack en Th. Pierson. Kerkelyke Bibliotheek, Nieuws. I, 2 6 6 — 2 6 8 .
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Het is wel zeker, dat een groot deel der Nederlandsche
katholieken meer oog had voor de voordeelen, welke de
„nieuwe Fransche leer" hun kon brengen, dan voor de
nadeelen, welke daarmede verbonden waren. Van de
invoering der Rechten van den Mensch en Burger verwachtten zij herstel van hunne verloren rechten en eigendommen ; de komst der Franschen zou onbepaalde vrijheid
brengen en alle tegenwerking en onderdrukking van den
katholieken godsdienst verhinderen. De opinie werd verbreid, dat de Fransche priesters niet vervolgd werden om
den godsdienst, maar om hun ongehoorzaamheid aan
de nieuwe staatsinstellingen en dus zeer terecht 4 ' ) . Typisch
is de reactie van een eenvoudigen, maar in het tijdsgebeuren
zeer geïnteresseerden katholiek als Hendrik Moerings, die
over de vervolgingen alsdus oordeelt : „De geestelijke in
Frankrijk waaren meest koningsgezind en verlooren haar
gezag na mate dat den koning dit verloor. Deeze wierden
op een eed gestelt, welke zij niet konden of wilden doen,
haar tractementen wierden vermindert, daar zij ook geen
zin in hadden, zo dat veele vlugten, anderen in kerkers
raakten, en veele kerken leedig stonden
Dus wierd
de schone godsdienst bijna vernietigd" 4 2 ) . Van overdreven
veel medegevoel getuigt dit niet I Het schijnt zelfs, dat
sommige katholieken om politieke redenen geweigerd hebben de gevluchte geestelijken te steunen. De Feller
beweerde dergelijke klachten over Amsterdam te hebben
ontvangen 4 3 ) en ook de nuntius Caesar Brancadoro maakt
in een brief van 22 September 1794 melding van een
minder goede verstandhouding tusschen den uitgeweken
kardinaal Franckenberg en de Amsterdamsche seculieren 4 4 ) . Zeker, deze opmerkingen komen niet ,,van
41)
Kn. 2 2 2 7 0 . Blz. II — 1 3 . Van katholieken kant (J. H. Cachelou,
. . . .Vervolging der geestelykheid in Vrankryk. . . . 3 v.) wordt hier tegen
geageerd. Ook door H. Berendtzen, Ernstige Briev. . . . blz. 13. — Zie
behalve deze werkjes voor de houding der katholieken, nog : Post van den
Neder-Rhijn, ( 1 7 9 8 ) n. 6 1 5 — 6 2 4 , 142. Van Irhoven van Dam aan Daendela, 31 Januari 1794 : Gedenkstukken. I. 377. Gogel aan Representanten
by het Noorderleger, 21 Februari 1 7 9 4 : Gedenkstukken. Ι, 37Θ. Kard.
Antonelli aan Brancadoro, 13 Augustus 1794 : A.G.A.B.U. XXXVI ( 1 9 1 0 )
269. Cramer aan Antonelli, 3 October 1 7 9 4 : aldaar 2 9 9 — 3 0 2 .
42)
Hendrik Moeringe, Geechiedenissen van, en in mijn Leeven. 1799.
Blz. 7 5 — 7 6 . (Hs. pastorie Maassluis).
43)
Journal hist, et litt. 1793, IH, 3 I 5 en 472 (protest uit Amsterdam.
De Feller hield vol twee brieven met klachten uit Amsterdam te hebben
ontvangen).
44)
A . G . A . B.U.. XXXVI ( 1 9 1 0 ) 2 8 3 — 2 9 2 .
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bevriende zijde", want zoowel De Feller als Brancadoro
waren tegen de Hollandsche priesters geporteerd. Zij kunnen dus misschien als gekleurd beschouwd worden. Maar
dan moeten wij erop wijzen, dat ook de te Amsterdam
uitgegeven „Kerkelyke Bibliotheek" het noodig vond, om
in haar „Mengelwerk" (I, 63) een opstel op te nemen
over ,,De Plichtmatige achting eens Christens jegens noodlijdenden", omdat ,,de staatkundige verschillen de slachtoffers meer dan ooit vermeerderd hebben en partijzucht
al te zeer een rol speelt en uitzonderingen maakt" 4 5 ) .
Om met een tijdgenoot 4 6 ) te concludeeren : onder de
aanhangers der nieuwe Fransche leer waren ook vele vermogende en dus invloedrijke Roomschgezinden en ook, wij
zullen het nog zien, sommige priesters. Geen wonder dus,
dat de regeering zich bezorgd maakte over hunne houding,
vooral, toen op het einde van 1 792 de inval van Dumouriez
aan de grenzen van het overwegend katholieke StaatsBrabant dreigde. Zij besloot dus wederom een beroep te
doen op de kerkelijke overheid, om zich van de trouw der
katholieken te verzekeren.
3.

Houding der kerkelijke overheid.

Op 1 Januari 1 793 meldde de advocaat-fiscaal van Brabant, Charles Bigot, aan den vicaris-generaal van 's-Hertogenbosch, hoe hem bericht was, „dat veele der goede
ingeseetenen van de Meyery behoorende onder U. S. Er.
kerke verleid worden, door aanmaaninge en beloofde van
buitenen zich veroorlooven discoursen in publicq plaatsen
te houden, die strekke tot verstoring van de rust". Hij
had daarom zijn stadhouder Van Adrichem opdracht
gegeven, om met den vicaris overleg te plegen omtrent de
maatregelen, welke hiertegen zouden kunnen worden
genomen. Gezien de hem bekende gevoelens van den
vicaris en de herhaaldelijk ontvangen inlichtingen, dat de
meeste pastoors zich beijverden, om de geloovigen tot
4 5 ) Tegen den oproep van De Fontenay verscheen een pamflet van
protestantsche zijde : Er ie in Nederland zelf armoede genoeg; men helpe
eerst de protestanten ; door te helpen geeft men ergernis aan het voornaamste pro-Fransche deel van het volk ; men terge de Franschen, de
mogelijke overwinnaars, niet. (Kn. 22455 b.),
4 6 ) De Post van den Neder-Rhyn, 1798. n. 6 1 5 — 6 2 4 , 142.
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rust en vrede aan te sporen, meende hij op hunne medewerking te kunnen rekenen 4 7 ) .
Inderdaad vaardigde Van Alphen wederom een rondzendbrief uit aan zijne geestelijken, „bij het inrukken der
Fransche om hunne onderhorige tegen het verleyd te
behouden" 4 8 ) . Hoe veel ernstiger klinkt dit herderlijk
schrijven, dan de algemeene aansporingen tot gehoorzaamheid van zijn voorganger uit den patriottentijd I De „tempora periculosa", waarvan de apostelen gesproken hebben,
zijn aangebroken. Er zijn menschen opgestaan, die alle
gezag, zoowel kerkelijk als burgerlijk, met voeten treden,
iedere onderwerping verachten en zoowel de kerk als alle
rijken willen vernietigen. Openlijk tegen hen op te treden,
laat de voorzichtigheid niet toe, maar ons geweten dwingt
ons, de schapen, die U en ons zijn toevertrouwd, tegen
hunne zoete verleidingen te waarschuwen. De geestelijken
moeten daarom in preeken en private gesprekken bij de
geloovigen de gehoorzaamheid inscherpen aan het kerkelijk
en burgerlijk gezag, zooals Christus en de apostelen dit
geleerd hebben en de eerste christenen het onder de
heidensche keizers beoefend hebben. Zoo zullen zij hunne
onderhoorigen voor het gevaar van verleiding behoeden,
zonder aan iemand aanstoot te geven. Ook in zijn vastenbrief van 31 Januari d.a.v. kwam Van Alphen nog eens
terug op de rampspoedige tijden en op de groóte gevaren,
die, ware het mogelijk, de kerk en alle rijken met den
ondergang bedreigden 4 9 ) .
Dat de verleiding om met de binnenrukkende Franschen
mede te doen groot was, zou spoedig blijken. Den l e n
Februari 1793 verklaarde het Fransche volk den oorlog
aan den koning van Engeland en aan den stadhouder der
Republiek en spoedig trokken de legers van Dumouriez
Staats-Brabant binnen. Indien wij het rapport van Cambon
in de Nationale Conventie mogen gelooven 5 0 ) , werden
de Franschen door de West-Brabantsche bevolking geest47)
Archief Bisdom 'a-Hertogenbosch. Port. Brieven en c i r c u l a i r e s . . . .
Aerts en Van Alphen. Deze brief is nog geadresseerd aan ,,Artz", een
merkwaardig staal van de onbekendheid van dezen in Den Haag wonenden
ambtenaar met het hem toevertrouwde ambtsgebied I Vicaris Aerts was
immers reeds in 1790 overleden!
4Θ)
Archief als voren. Ongedateerde en ongeteekende copie.
49)
Archief als voren.
50)
L. P. van de Spiegel, Brieven en negotiatiën. . . . I, 104.
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driftig ontvangen en ook van Nederlandschen kant 5 1 )
wordt ons verzekerd, dat de Bredasche burgerij ondubbelzinnige blijken gaf van Fransch-gezindheid, wat mede de
oorzaak wordt genoemd van de spoedige overgave der
stad door graaf Van Bylandt op 25 Februari. In ieder geval
richtten Van Hooff, Schilge en De Koek, welke het
Fransche leger vergezelden, er een Jacobijnenclub op van
honderdvijftig leden en organiseerden zij er een volledig
republikeinsch bestuur met grondvergaderingen en municipaliteit 5 2 ) . Ook te Eindhoven was op 6 Maart onder
gejuich der burgerij de vrijheidsboom geplant, hetgeen na de
nederlaag der Franschen door den stadhouder Spoor op
last van den advocaat-fiscaal gestraft werd met de vervanging van de twee pas-gekozen katholieke burgemeesters
door protestanten. Een request van den raad aan den raad
van den Prins van Oranje mocht niet baten en deze
laatste toepassing van de ,,politieke reformatie" bleef
gehandhaafd 5 3 ) .
Tevens zou het bij dezen inval blijken, dat de voorzichtige formuleering van Van Alphens zendbrief geen overbodige weelde geweest was. Tijdens het beleg toch van
Breda werd het platteland der Generaliteit afgeloopen
door kleine benden van stroopende Fransche soldaten 5 4 ) .
Ook te Deurne drongen deze benden door en uit een
gesprek, dat de ons reeds uit de patriottentwisten bekende
kapelaan Bijzens met een der militairen had, bleek, dat
het bestaan van den zendbrief ook aan de Franschen was
ter oore gekomen 5 5 ) . De militair had van den brief overdreven geruchten gehoord, die dan ook door den kapelaan
konden worden ontkend met de verzekering, dat de vicaris
aan de pastoors alleen verzocht had, om hunne geloovigen
te onderrichten omtrent de gehoorzaamheid aan het geestelijk en wereldlijk gezag verschuldigd, dat de Franschen
in het geheele stuk niet waren genoemd en dat „sijn
Hoogwaerde van een ider als weldenkende bekent is".
51) Post van den Neder-Rhijn. ( 1 7 9 8 ) n. 6 0 5 — 6 2 4 , 162. — W. H. de
Beaufort, Nieuwe Geschiedkundige opstellen. I, 164.
52)
H. T. Colenbrander, De Bataafeehe Republiek. 2 8 — 3 0 .
53) F. N. Smits, Beknopte Geschiedenis van Eindhoven. III, 159 v.
54) L. P. van de Spiegel, Brieven en negotiatiën. . . . I, 156.
55) G. Bijzens aan (Amplissime Domine). Deurne, 23 Februari 1793 :
Archief Bisdom 'a-Hertogenbosch. Port. Brieven en circulaires. . . . Aerts
en Van Alphen.
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Hierop antwoordde de Franschman, dat er dan niets te
vreezen was, doch hij voegde er bij, ,,dat de geene, die het
volk tegen ons, die niet anders betragten als het wel
weesen van heel Europa te bewerken, ophitsen, niet ongestraft sal blijven". Bijzens was dan ook niet zoo gerust
over het afdoende van zijn uitvlucht, of hij achtte het
noodig zijn deken op de hoogte te brengen van het
gepasseerde, opdat deze zoo noodig den vicaris zou verwittigen, maar dan in het diepste geheim, opdat de kapelaan
niet als verrader zou worden beschouwd. Zelfs aan zijn
pastoor had hij er niets van durven mededeelen I De deken
stuurde den brief van Bijzens door aan Van Alphen, doch
verdere gevolgen heeft dit alles voor den vicaris niet gehad,
ook al, omdat de Franschen, na de nederlaag van Dumouriez
bij Neerwinden tegen de Oostenrijkers en het overloopen
van den generaal naar den vijand, spoedig Staats-Brabant
moesten ontruimen ; op 5 April capituleerde Breda weer.
Ook de hoogste kerkelijke overheid in de Hollandsche
Missie, de nuntius en vice-superior Caesar Brancadoro, liet
niets achterwege, wat zijne onderhoorigen zou kunnen
terughouden van sympathie met de Franschen en hunne
geestverwanten. Men heeft deze houding van Brancadoro
willen verklaren uit de vriendelijkheidjes, welke de nuntius
bij zijn bezoeken aan ons land in Juni en September 1 792
van regeeringszijde ondervond en haar voorgesteld als
politieken dienstijver 5 6 ) . Naar mijne meening doet men
hem aldus onrecht aan.
Reeds in zijn eersten vastenbrief aan den clerus en de
geloovigen der Hollandsche Missie, welke hij op 15
Februari 1791 te Luik uitvaardigde, wees hij op de
„nefanda. . . systemata Regionum, Legum ac principiorum
omnium subversiva", welke allerwege door slechte boeken
verspreid werden 5 7 ) . In een schrijven van 5 December
1791 aan vicaris A. van Alphen gaf hij uitvoerige beschouwingen over de houding, welke de geestelijkheid tegenover
de nieuwe staatkundige theorieën had aan te nemen 5 8 ) .
En toen de Franschen zich reeds van de Zuidelijke Neder56) G. Brom in A.aA.B.U., XXXVI (1910) 375—379. — J. H. J. M.
Witloz, De Katholieke Staatipartij. I, I I .
57)
Archief Bisdom 'e-Hertogenboach. Port. A . van Alphen I : Correspondentie met Caesar, Archiep. Nisibensis. (Gedrukt).
58) Archief als voren.
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landen hadden meester gemaakt, richtte Brancadoro een
brief aan de bisschoppen van het veroverde gebied, waarin
hij uitvoerig de idealen van vrijheid en gelijkheid en de
volkssouvereiniteit bestreed, welke brief ten onzent door
59
de „Kerkelyke Bibliotheek" werd gepubliceerd
) . Al
deze maatregelen werden genomen onafhankelijk van de
Haagsche regeering. Zij wijzen er op, dat de houding van
Brancadoro ook op principieele motieven berustte, ofschoon
daarnaast aan een zeker opportunisme kan worden gedacht.
De eerste stap, welken de nuntius na zijn bezoek aan Den
Haag ondernam, schijnt aldaar echter niet onverdeeld gun
stig ontvangen te zijn.
In September 1792 had Brancadoro te Luik gebeden
opgesteld tegen het gevaar, dat van Franschen kant
dreigde, en deze door bemiddeling van den ons reeds
bekenden Adam Beckers aan Ten Hulscher doen overhan
digen 6 0 ) . Op 25 November zond hij een uitvoerigen brief
aan de aartspriesters der Hollandsche Missie, waarin hij
na een uiteenzetting van de rampen, welke Europa bedreig
den, bevel gaf om een oratio imperata „pro quacumque
tribulatione" af te kondigen en tevens voor te schrijven,
dat dagelijks met de geloovigen de litanie van alle heiligen
zou worden gebeden, waaraan hij veertig dagen aflaat
verbond. De pastoors moesten de speciale gebeden bij de
geloovigen aanbevelen en hen in preeken en private
gesprekken aansporen tot trouw aan de regeering, hen
waarschuwend tegen den geest van revolutie en onafhanke
lijkheid, welke de vijanden van den godsdienst en de goede
orde overal trachtten te verspreiden ^ ) .
Ofschoon dit schrijven aan de aartspriesters persoonlijk
was gericht en de nuntius geen publicatie in extenso had
bedoeld 6 2 ) , schijnt Ten Hulscher toch gedacht te hebben,
dat hem dit laatste was opgedragen. Hij meende echter,
volgens de plakkaten niet tot publicatie, noch tot uitschrij59)
Kerkelyke Bibliotheek. Nieuwe. I. 37 en 49.
6 0 ) B.B.H.. LVI ( І 9 3 ) 165.
61 ) Oud-Archief Bisdom Haarlem. Dooa : Ten Hulscher II, port. Inge
komen stukken. Brieven van Brancadoro. — Oud-archief Aartsbisdom
Utrecht, n. 3 7 6 .
62)
Brancadoro aan Ten Hulscher, 23 Juin 1793 : ,,Je suis sûr, qu'il
n'arrivera plus c e qui est arrivé pour ma lettre écrite en particulier et sans
avoir eu l'intention de la faire publier". Archief als voren; — afgedrukt
in В. В. H., LVI ( 1 9 3 ) 208, doch foutief gedateerd op 23 Juli.

117

ving van openbare gebeden te mogen overgaan, zonder
eerst verlof van de Hooge Overheid te hebben verkregen.
Hij pleegde nu overleg met deken L. Bouman van Leiden,
met pastoor J. Stafford en met aartspriester H. Berendtzen,
waarna pastoor A. van der Sluys te 's-Gravenhage op 12
December opdracht kreeg de regeering te polsen. Men zal
het verwonderlijk vinden, maar inderdaad moest Van der
Sluys op 17 December melden, dat er bij H. Ed. Gr. Mogenden bezwaren bestonden I De Roomschen mochten in dezen
de hervormden niet vooruitloopen en bovendien bevatte
de brief van den nuntius wat al te scherpe uitdrukkingen
tegen de Franschen. Bij dit laatste bedenke men, dat de
oorlog nog niet was verklaard en dat men zoowel aan
Engelsch-Nederlandsche als aan Fransche zijde den vrede
nog zocht te redden. Nadat de brief door Ten Hulscher wat
verzacht was, gaven de Haagsche beeren hunne toestem·
ming voor de afkondiging, die echter eerst op Zondag
Quinquagesima mocht plaats hebben in verband met den
bededag der protestanten, welke op Aschwoensdag 13
Februari was vastgesteld 6 3 ) . Ten Hulscher liet nu bij
Crajenschot een uitschrijvingsbrief drukken, welke op 28
Januari was gedateerd en zeer in het algemeen de rampen
van den oorlog behandelde in tegenstelling tot de rust en
den vrede van het vaderland, waar allen gelijk recht en de
noodzakelijke vrijheid van godsdienst genoten 6 4 ) . Aartspriester Berendtzen, die een gelijk bevel van den nuntius
had ontvangen, sloot zich bij deze houding van Ten
Hulscher aan en publiceerde op 19 Februari een rondzendbrief, die woordelijk aan dien van zijn Amsterdamschen
collega gelijk was 6 5 ) .
Brancadoro beperkte zijn activiteit tegen het Fransche
gevaar echter niet tot het uitschrijven van publieke gebeden.
Bij den inval der Franschen in het Luiksche (28 November
1792) had de nuntius zijn residentie verlaten. Eerst op
1 Januari kreeg de aartspriester van Holland van den
63)
Dagboek Ten Hulscher. B . B . H . , LVI ( 1 9 3 8 ) 161 vgl. 165. Ten
Hulscher aan Brancadoro, 27 Januari 1 7 9 3 : aldaar 202. Notities Ten
Hulscher, B . B . H . , XLII ( 1 9 2 3 ) 134, 135.
64)
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : T e n Hulscher III, port. Uit·,
gaande stukken. (Gedeeltelijk a f g e d r u k t : B . B . H . , LVI ( 1 9 3 8 ) 166.
6 5 ) J. A. de Chalmot, Nieuwe Verzameling. . . . I, 116. — Brancadoro
a a n Antonelli, Juni/Juli 1 7 9 3 : A . G. A. B. U. X X X V I ( 1 9 1 0 ) 3 3 7 — 3 3 8 .
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secreteáis Ciamberlani bericht, dat zijn superieur zich
te Düsseldorf in veiligheid had gesteld. Vanuit zijn „vlugtplaats" richtte hij nu een herderlijk schrijven aan de
geestelijkheid der verschillende aartspriesterschappen, dat
door de meeste aartspriesters en ook door de regulieren
werd verspreid, maar dat in Holland reeds tegenstand
schijnt te hebben ontmoet 6 6 ) . Verder publiceerde hij van
hieruit op 15 Februari 1793 een uitvoerigen brief aan
de katholieken der Vereenigde Nederlanden. Van dit
schrijven werden een Fransche en een Nederlandsche tekst
in pamfletvorm uitgegeven 6 7 ) . De Nederlandsche tekst
verscheen zelfs in herdruk 6 Θ ) en werd bovendien nog
opgenomen in het reeds eerder vermelde katholieke tijd
schrift „Kerkelyke Bibliotheek", dat in October of Novem
ber 1792 bij J. A. Crajenschot te Amsterdam en J. A.
Krieger te Grave was beginnen te verschijnen onder een
volledig anonyme redactie, die door F. X. de Feller reeds
bij voorbaat, doch volkomen ten onrechte van Jansenistische smetten verdacht werd 6 9 ) .
Van dit belangrijke stuk, waarin Brancadoro zijn houding
tegenover de beginselen der Fransche revolutie principieel
uiteenzet, zullen wij hier een samenvatting geven.
Na een uitbundig woord van lof voor de Hollandsche
katholieken, hunne geestelijken en hunne regeering, welke
verdraagzaam is ten opzichte van den godsdienst en
onlangs nog een grootere vrijheid voor de uitoefening
66) Naar ik meen moeten vrij aldus verstaan de eenigazins duistere
bewoordingen van den brief van Brancadoro aan Ten Hulscher, 23 Juin
1793 : B.B.H., LVI ( 1 9 3 8 ) 208. Men vergelijke hiermede een mededeeling
uit Rotterdam d.d. 21 Mars, opgenomen in Journal hist, et litt. 1793, I, 545,
waar gesproken wordt van twee herderlijke brieven van Brandacoro, res
pectievelijk van 1 I Februari en I Maart, waarvan de eerste speciaal aan
den clerus was gericht. De dateering : I Maart van den tweeden brief
berust wel op een vergissing.
67)
Kn. 22269a en 22269.
68) Oud-archief Bisdom Haarlem. D o o s : . . . . B r a n c a d o r o . . . .
69)
Kerkelyke Bibliotheek, Nieuws. I, 5 3 — 8 1 . Het laatste bericht, dat in
het eerste nummer voorkomt, is van 4 October I 792. Daarin wordt'uit Lingen
gemeld, dat eenige diakens tot priester zijn gewijd, doch nog niet zijn geplaatst.
In het tweede nummer (Januari 1793) wordt medegedeeld, dat zij in
>,November jongstleden" benoemd zijn. In het geheel zijn twee deelen ver
schenen, het eerste van twaalf, het tweede van elf nummers. Ieder nummer
bestaat uit drie gesepareerde afdeelingen : Uitreksels en Beoordeelingen,
Kerknieuws, Mengelwerk tot Godsdienst en Zedeleer betrekkelijk. Het
tweede deel verscheen bij F. J. van Tetroode te Amsterdam. Vóór de voltooiing van het tweede deel hield het tijdschrift op te bestaan rond het
midden van 1 796. — Vgl. L. G. J. Verberne, Over de ,,Kerkelyke Bibliotheek" : Studia Catholic», XXI ( 1 9 4 6 ) 1 8 5 — 2 0 4 .
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daarvan heeft toegestaan, zooals bij zijne vormreis is
gebleken, gaat de vice-superior over tot de behandeling van
den tekst : „Bemint God en onderhoudt de geboden".
Hij wijst op de gevaren, welke hen daarvan trachten af te
brengen : slechte prenten, slechte gezelschappen, waar de
aanhangers eener heische staatkunde hunne denkbeelden
propageeren, slechte boeken, die tot opstand tegen God en
legen het gezag aansporen en tweedracht zaaien. Zoo komt
hij tot het hoofdonderwerp van den brief : de leer over
de grondslagen van het staatsgezag. „Gylieden, aldus Brancadoro, zult de afbeeldzels van God op de aarde in de
persoonen uwer Mogendheden beminnen en ontzien. Het
is God die hen het gezag gegeven heeft, om U lieden in
zyne plaats te bestieren ;. . . . Alle heerschappy komt van
God ;. . . . In de republiken zo wel als in de Eenhoofdige
R e g e e r i n g e n . . . . diegeene die de heerschappy hebben, hebben dezelve van niemand dan van God : Non est potestas
nisi a Deo. Het is daarom, en om niets anders, dat de
heerschappy de geweetens verbind. . . . en met te wederstaan maakt hij (de onderdaan) zig der verdoemenis
plichtig. (Joan. XIX, 11; — Rom. XIII, 1—3; 1 4 ; —
Col. II, 10). Verre van d a a r , . . . . dat God op de aarde
gekomen zy om zulken Opperheer of zulke regeeringsform
in te stellen ; dat hij gekomen zy om de uitgestrektheid der
magt en gezag dat deeze of die hebben moet te openbaren.
Maar het geen dat weezenlykheid aan de magt van den
geene die heerscht b y z e t , . . . . is God en God alleen". God
is dus het eenig mogelijke fundament eener regeeringsmacht, die gehoorzaamheid kan vorderen en dat het oppergezag van het volk afkomt, is derhalve valsch, in strijd met
den H. Geest en met de gezonde rede. ,,Want indien de
oppermagt van het volk komt, zo hangt zy ook noodzakelyk
van het volk af. En indien zij van het volk afhangt, wat
is het volk schuldig aan eene oppermagt die van het volk
afhangt en deszelfs onderdaan is ? Die oppermagt moet
dan wankelen en veranderen gelyk het volk zelf dat meester
van die oppermagt is. Van dan is het onmogelyk dat
hetzelve oppergezag, zelfs maar van twee provinciën. . . .
steden. . . . huisgezinnen kan geoefend worden. Want
indien de eene. . . . eene zaak wilt die de ander niet wilt,
zo ontstaan twee verschillige en gescheurde oppermagten
die zig niet meer met elkander konden vereenigen. (Er
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volgt dan) . . . . verwarring en volstrekte hoofdeloosheid.
En wat raads dan ? Zig in de bosschen begeven en gelyk
de dieren leeven?" Dit is de eisch van den uitvinder dezer
grondstelling, Rousseau, en Frankrijk is aan de theorieën
van dien philosoof ten gronde gegaan. De katholieken
moeten zich richten naar het voorbeeld der eerste christenen,
van de apostelen en van Christus zelf. Zelfs misbruiken
en dwingelandij zijn geen redenen, om zich aan de oppermacht te onttrekken. De macht komt altijd van God,
ofschoon het misbruik niet van Hem komt. Verdraagt de
misbruiken, die onder menschen onvermijdelijk zijn ; verdraagt zelfs de ongerechtigheden, indien het ooit mogelijk
ware, dat de overheid U deze aandeed. God zal U er voor
beloonen, zooals Hij opstand dikwijls reeds hier op aarde
straft. Wacht U voor hen, die U verleiden willen, zooals
Rabsaces, de gezant van den koning van Assyrien de Joden
verleid heeft tot opstand tegen hun koning Ezechias, wat
uitliep op de slavernij te Babyion. Ziet naar Frankrijk met
zijn kerkvervolging en materieelen ondergang. De vrijheid
en gelijkheid, welke men er predikt, zijn in werkelijkheid
slavernij, dwingelandij en gewetensdwang. Gehoorzaamt
om het belang van uwe zielen, van den godsdienst, om de
eer van God en uw tijdelijk belang. Laat aan de overheid
zien, dat gij, katholieken, de gunsten, aan den godsdienst
bewezen, waardig zijt en zij zullen er U nog meerdere
schenken. Zoo zult gij ook den mond sluiten van die onvoorzichtigen, die zonder U. L. te kennen, nadeelige redenen ten
uwen opzichte zouden kunnen uitstrooien. Bidt voor de
Staten-Generaal en voor alle regeeringspersonen, maar
bijzonder voor den prins en zijne familie, opdat God hen
zegene en ,,opdat de uitmuntende hoedanigheden, die hun
eigen zyn, de liefde en hoogachting des volks meer en
meer tot hen trekken".
Brancadoro brengt in dit stuk ongetwijfeld den oorsprong
en het fundament van alle gezag terug op God en wijst de
volkssouvereiniteit als hoogste gezagsbron, den algemeenen
volkswil als hoogste wet in den zin van Rousseau, resoluut
van de hand als strijdig met geloof en rede. Maar gaat hij
misschien nog verder en kiest hij ook partij in de
omstreden kwestie van de naaste oorzaak der souvereiniteit ? Met andere woorden : leert hij ook de theorie van
het „droit divin", dat namelijk de drager van het opper121

gezag onmiddellijk door God wordt aangewezen, en sluit
hij derhalve de gemeenschap als natuurrechtelijk subject
der souvereiniteit en hare medewerking bij de eventueele
aanwijzing van den feitelijken drager van het oppergezag
geheel uit ? Ofschoon de brief niet noodzakelijk in dezen
zin behoeft te worden opgevat, kon hij toch zeer gemakkelijk
in de richting van het ,,droit divin" worden verstaan en de
nadruk, waarmede Brancadoro een b o v e n n a t u u r l i j k e
aanwijzing van den opperheer door God uitsluit, wijst er
wel op, dat hij een n a t u u r l i j k e aanwijzing van diens
persoon en rechten door God zelf aanvaardde.
Zeker is het, dat het schrijven aldus werd begrepen
door kardinaal Antonelli, prefect van de Congregatio de
Propaganda Fide en als zoodanig den onmiddellijken chef
van Brancadoro. In een brief van 11 Maart aan den nuntius
uitte hij hierover zijn afkeuring 7 0 ) . De formuleeringen
van Brancadoro kwamen hem onbeheerscht en ontijdig
voor. De kwestie toch raakt het geloof niet en de Romeinsche theologen houden veeleer met St. Thomas, dat de
macht wordt overgedragen door het volk en niet door God.
Het vorige jaar is deze controverse te Rome besproken en
de paus heeft zich niet alleen verzet tegen de publicatie
van boeken voor beide meeningen, maar hij helt zelfs over
tot de meening, die het gezag afleidt uit het volk. Dit zou
den nuntius voor de toekomst tot leidraad kunnen dienen.
Anderzijds bezorgde het herderlijk schrijven den nuntius
een bedankje van A. J. Royer, secretaris der Staten van Holland, waarin deze uiting gaf aan de groóte tevredenheid der
regeering en tevens getuigde van den goeden invloed, dien
de herderlijke brief op de geestelijkheid en de geloovigen
had uitgeoefend, speciaal bij den inval der Franschen ^ ) ·
' Toen, na de nederlaag van het revolutieleger tegen de
Oostenrijkers bij Neerwinden op 18 Maart 1793 en het
verraad van Dumouriez, het oude bestuur weer in de
Zuidelijke Nederlanden hersteld was, keerde Brancadoro
uit zijn vluchtplaats Düsseldorf terug en vestigde hij zich
te Brussel. Het herstel zou echter van korten duur zijn en
reeds op 1 1 Juli van het volgende jaar stonden de Fransche
volkslegers opnieuw in de hoofdstad. Ditmaal vluchtte
70)
71)
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A.G.A.B.U., XXXVI (1910) 245.
Aldaar 252.

Brancadoro via 's-Hertogenbosch naar 's-Gravenhage. Reeds
te 's-Hertogenbosch was hij door gedeputeerden van
H.H.Mo., die daar voor de verpachting der tienden verbleven, door den gouverneur en den commandant der stad
hoogst vriendelijk ontvangen. In Den Haag regende het
invitaties van den prins en de statenleden en Brancadoro
zag in zijn vriendschap met de hooge regeer ing reeds de
schoonste perspectieven voor de hem toevertrouwde missie.
Hij behoefde maar te spreken, zoo was hem gezegd, opdat
alles zou worden toegestaan, wat hij verlangde. Een reeds
vroeger ingediend verzoek om geestelijken bijstand aan
katholieke ter dood veroordeelden, werd nu aanstonds
ingewilligd. Hij kreeg vrijheid om te vormen en om priesters
te wijden en de Friesche gedeputeerden noodigden hem uit
tot een bezoek aan hun gewest, waar zij hem een volledige
vrijheid van optreden toezegden 7 2 ) . En zij hielden woord.
Want toen de pastoor der oud-bisschoppelijke clerezij te Leeuwarden bij de vroedschap tegen het optreden van den nuntius
protesteerde met een beroep op de plakkaten, kreeg hij een
geduchte reprimande en werd hij, toen hij nog wilde repliceeren, onder bedreiging met de gevangenis weggejaagd 7 3 ) .
De reden van al deze vriendelijkheidjes is niet moeilijk
te raden. De ontrouw der verdrukte katholieken, het oude
spookbeeld, leek nu, met de Fransche legers op de grenzen,
een reëel gevaar en in den nuntius zag men den man, die
in staat was dit gevaar nog te bezweren. Men herinnerde
zich het herderlijk schrijven van 1793 en al spoedig vroegen
de raadpensionaris en Royer om een nieuwen brief, die
de geloovigen tot trouw aan den prins en de Staten zou
aansporen. De regeering meende zich zelfs met de redactie
van dezen brief te kunnen bemoeien en zoo kwam
van Royer bij den nuntius het verzoek binnen, om
ook een paragraaf op te nemen omtrent de nog niet
72) Brancadoro aan Antonelli, 22 Juli en 12 Augustus 1794 : aldaar
257 en 26Θ. Wat betreft den geestelijken bijstand aan ter dood veroordeel
den blaast de Italiaansche diplomaat zijn invloed wel wat sterk op. Immers
het vorige verzoek was niet afgewezen, doch Van de Spiegel had geant
woord, dat men iets vroeg, dat bij zijn weten niet verboden was en dat
wel niemand zou weigeren. Mocht dit voorkomen, dan kon men zich nog
tot den Souverein wenden. (A. R. A. Archief Van den Spiegel, n. 50 blz.
201 : Van de Spiegel aan Du Bois te Amsterdam, 5 Maart 1792).
73)
Michele Silio, auditeur te Den Haag, aan Rafael« Mazio, paus.
ceremoniemeester te Rome, 25 November 1 7 9 4 : A. G. A. B. U., XXXVI
(1910) 322—323.
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gepubliceerde proclamatie over de volksbewapening en de
vrijwillige geldnegotiatie 7 4 ) . Brancadoro zag hier de groóte
kans voor de katholieken. Hij hoopte hen er toe te kunnen
brengen op bijzondere wijze in de geldinzameling voor de
verdediging van het land bij te dragen en er werd zelfs
verteld, dat hij met het plan rondliep, om daarvoor het kerkzilver af te staan 7 5 ) . Begin September publiceerde hij den
Franschen tekst van zijn nieuwen herderlijken brief 7 6 ) , die
aan de regeering zoo goed beviel, dat Van de Spiegel en
Royer aanstonds om een Nederlandsche vertaling kwamen
verzoeken, welke Brancadoro dan in de kerken door de
pastoors moest laten voorlezen om aldus het volk zekerder
en gemakkelijker te bereiken. Aan het hoofd van den brief
moest de nuntius een officicele lastgeving laten drukken 7 7 ) . Brancadoro, die op een dergelijke erkenning van
zijn positie aan regeeringszijde nooit had durven hopen,
ging gaarne op dit voorstel in en zoo verscheen spoedig
de nog iets krachtiger geformuleerde Nederlandsche versie
met aan het hoofd het bevel tot afkondiging „sub poenis
arbitrio nostro reservatis", gedateerd op 7 September
1794 N ) .
De brief begint met een philippica tegen „den geest van
verblinding en zwijmeling, van vreeselijke besmetting, welk
een koningsmoordersche natie. . . over. . . Europa verspreid . . " De vrees voor de goddeloozen zal hem er niet
van weerhouden, om de hem toevertrouwde geloovigen te
waarschuwen. ,,Niets is immers blijkbaarder, waardste
Broeders I dan dat de Fransche godloosheid gezworen
heeft, ons weder tot de vervolgingen der eerste eeuwen
74)
Brancadoro aan Antonelli, 15 Augustus 1 7 9 4 : aldaar 2 7 1 . (Zie
de proclamatie d.d. 5 Augustus in : Brieven en negotiation. . . . Van de
Spiegel. III. 6 — 1 8 ) .
75)
Cramer aan Antonelli, 13 October 1 7 9 4 : aldaar 30Θ.
76)
Kn. 22457.
77)
Brancadoro aan Antonelli, 22 September 1 7 9 4 : A. C. A. B. U.,
XXXVI ( 1 9 1 0 ) 285. De vriendschappelijke verhouding van Brancadoro
tot de hooge kringen in Den Haag wordt aardig geïllustreerd door het
volgende briefje van het statenlid Van Teylingen aan den nuntius over
diens tweeden brief; ,
la lettre pastorale m'a fait un grand plaisir.
Si tous les évêquea avoient prêché cette doctrine, nous serions encore sous
votre direction, le schisme entre les chrétiens n'auroit pas eu lieu. Mais
je vous fais la guerre de ne m'en avoir envoyé un exemplaire, et pour
faire la paix, je vous propose, monseigneur, de me faire l'honneur de diner
chez moi à la maison des directeurs des Indes Occidentales du Bleyenburch.
C'est dans cette dernière qualité que je suis présentement ici". A.G.A.B.U.,
XXXVI ( 1 9 1 0 ) 293.
78)
Kn. 22458.
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van het christendom te brengen ?" Bereidt U voor
op de opoffering van leven en goederen, indien dit zou
worden vereischt. „God verhoede, dat gij ooit de nieuwheidsmeders begunstigt. . . Het is een ziekte, welke de
wijsgeerige geest maar al te veel ontstoken heeft bij schier
alle volken van Europa, van te onvreden te zijn over den
regeeringsvorm, onder welken de Voorzienigheid ons heeft
doen geboren worden". De volksverleiders maken daarvan
gebruik, om het volk onder allerlei schoonschijnende
leuzen als eerbied voor de wetten, afschaffing van misbruiken, bevordering der welvaart, op te zetten tegen de
gezagsdragers. Dergelijke omwentelingen gaan steeds met
rampen en burgeroorlog gepaard ; het volk wint daarbij
niets, daar het alleen van meester verandert en de omwentelaars op hunne beurt dwingelanden worden. Ziet naar
Frankrijk, voorheen een bloeiend land, waar de revolutie
niets dan misdaden en rampen gebaard heeft en waar thans
geen andere zeden heerschen, dan die van rooversbenden
en kannibalen. Hij wijst hen op het voorbeeld der eerste
christenen, die ondanks alles trouw bleven aan de overheid.
Hij wijst hen ook op hun eigenbelang : uwe vrijheid en
uwe eigendommen zullen de prooi worden der Franschen,
indien zij er in slagen U te onderwerpen. Vervolgens spoort
hij de katholieken aan, om het vaderland financieel te
steunen en mede te doen aan de inschrijvingen. Hij wijst
hen hier op het voorbeeld hunner vaderen ! Den geestelijken gelast hij, om de geloovigen dikwijls tegen de gevaarlijke nieuwigheden te waarschuwen ; zij, die dit nalaten,
moeten door de geloovigen bij den nuntius worden aangebracht, die hen dan zal beschouwen als verslindende wolven,
als vijanden van de leer van Christus en hun de zending
zal ontnemen. Ten slotte wijst hij nog op de rampen, die
het veroverde België getroffen hebben, waarbij ook het
schrikbeeld van het papieren geld niet achterwege blijft I
De wijze, waarop dit schrijven door de Hollandsche
geestelijkheid werd ontvangen, beantwoordde wel niet aan
de verwachtingen, welke men daaromtrent had. Indien de
storm, welke rond dezen brief opstak voorzien ware, zou hij
in ieder geval beter achterwege gebleven zijn. O m echter den
aard der tegenstellingen beter te begrijpen, moeten wij
eenige jaren terug gaan en de partijschappen, welke zich
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tijdens bet bestuur Vän Brémcadoro in dé Hollaiidscbe missie
voordeden, van het begin af bezien.
Toen Brancadoro in 1790 de nuntiatuur ad interim aanvaardde, was daar een conflict aanhangig tusschen den
recollect J. Cruis te 's-Gravenhage en pastoor B. Ocke te
Leiden over de weigering van de paaschcommunie en de
kerkelijke begrafenis aan een tachtigjarige door laatstgenoemden pastoor 7 9 ) . In den grond ging het hier wederom
over de oude tegenstelling tusschen seculieren en regulieren θ 0 ) en toen de nuntius dan ook aan Ocke een
reprimande zond over zijn optreden in deze kwestie, — en
dit nog wel buiten den aartspriester om, — had hij het bij
de seculieren reeds eenigszins verkorven. Veel ernstiger
werd de ontstemming in deze kringen, toen de nuntius in
1792 de ex-Jezuïeten onder leiding van Adam Beckers
steunde bij hunne pogingen, om de statie ,,de Zaaier" voor
de orde te redden β ' ) · Ongeveer in denzelfden tijd kwam het
bovendien tot een conflict tusschen den aartspriester en Bran
cadoro over het verleenen van een vastendispensatie, welke
door een deftigen Amsterdammer, De Wijkersloot de Grevinmachen, aan den nuntius gevraagd was en waarbij ook
burgemeester Rendorp, een vriend van De Wijkersloot, en
de Brusselsche gezant Van der Hoop hunne bemiddeling
verleend hadden θ 2 ) . Brancadoro kwam door deze ver79)
Dagboek Ten Hulscher 1790, B. B; R , LUI ( 1 9 3 6 ) 334. Diver.e
brieven hierover van Brancadoro en Ocke aan Ten Hulscher : Oud-archief
Bied om Haarlem. Doos : Ten Hulscher II, port. Ingekomen stukken. Brieven
van Brancadoro. Gedeeltelijk afgedrukt door J. C. van der Loos in : B. B. R
LUI ( 1 9 3 6 ) 340 w .
Θ0)
Dit blijkt uit de volgende passage van den brief van B. Ocke aan
Ten Hulscher, 23 December I 790 (die echter door Van der Loos zonder
aangifte wordt weggelaten) : „Zeker zo de Heer Nuntius en de zijne reden
plaats geven, zal U. E. veel können vorderen om het munnikedom onder
den knie te krijgen". (Archief als voren).
81)
Dagboek Ten Hulscher 1792, B . B . H . , L ( 1 9 3 3 ) 2 5 0 — 2 7 2 . Vgl.
Β. Β. Η., LI ( 1 9 3 4 ) 253 en LIV ( 1 9 3 7 ) 3 8 6 — 3 9 9 . Vgl. ook het artikel
van J. С van der Loos in B. B. R , XXXVIII ( 1 9 1 8 ) 3 5 2 — 4 0 2 en Archivum
historicum S. J. IV, 186.
82)
B.B.H., LUI ( 1 9 3 6 ) 372 vv. Ook met Rendorp zelf, die in 1 792 stierf,
stond Brancadoro op goeden v o e t : A.G.A.B.U., XXXVI ( 1 9 1 0 ) 239. —
Ten Hulscher was in dezen zeer streng. Brancadoro schijnt zelfs aan Rotae
te hebben gerapporteerd, dat de Amsterdamsche priesters een boekje
gepubliceerd hadden, waarin gezegd werd, dat de paus in de onthoudings
wetten niet kan diepenseeren. Antonelli kan dit niet gelooven en vraagt
opzending van het boekje in kwestie. [Brief van I I Mei 1793 : A.G.A.B.U.,
XXXVI ( 1 9 1 0 ) 2 5 0 — 2 5 2 ] . Het betreft hier wel de : Verhandeling over de
veertigdaagsche vasten, door een Minnaar van Waarheid en Kerktucht.
Te Amsterdam bij F. J. van Tetroode, 1793.
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Vrîkkelifigëh te staaft âàn den kant der „Beckersehe partij",
een groep Amsterdamsche katholieken, die religieus op
Adam Beckers en politiek op den stadhouderlijk gezinden
Rendorp was georiënteerd en waarmede de seculiere
pastoors rond Ten Hulscher in voortdurend conflict waren.
Het geschil tusschen den aartspriester en den nuntius liep
zoo hoog, dat de eerste in de maand April 1 792 tot tweemaal toe zijn ontslag aanbood, dat door Brancadoro echter
niet werd aanvaard.
Ook met een andere belangrijke figuur onder de Hollandsche clergé, pastoor J. Stafford te Haarlem, kwam het
in het voorjaar van 1792 tot een ernstig meeningsverschil,
dat de kringen van het Haarlemsche oud-kapittel tegen
den nuntius innam. Van verschillende kanten o.a. van den
bisschop van Antwerpen en den vicaris van 's-Hertogenbosch waren bij Brancadoro klachten ingekomen over den
president en de toestanden op het Pulcheria-college te
Leuven e 3 ) . Zoowel de discipline als de studie lieten er veel
te wenschen over. Tijdens de bezetting door de Fransche
troepen werd het nog erger : de studenten bezochten
herbergen en Fransche révolutionnaire clubs θ 4 ) en een
vijftal schijnt zelfs den Franschen eed van Vrijheid en
Gelijkheid te hebben afgelegd β 5 ) . Dat dergelijke feiten
mogelijk waren, was stellig te wijten aan den president,
Willem van Leempoel, die zelf op de hand der revolutionnairen was e 6 ) .
Reeds aanstonds na het binnenkomen der eerste klachten
had Brancadoro ter plaatse een onderzoek ingesteld. Hij
rapporteerde zijn ongunstige indrukken en verdere gegevens
aan kardinaal Antonelli, die hem op 19 Mei 1 792 gelastte
zich met Stafford in verbinding te stellen en zoo mogelijk
den president af te zetten 8 7 ) . Stafford, die behalve deken
van het oud-kapittel ook provisor van Pulcheria was,
83)
Antonelli aan Brancadoro, 19 Mei 1 7 9 2 : A. G. A. B. U., XXXVI
( 1 9 1 0 ) 235.
Θ4)
Brancadoro aan Ten Hulscher, 5 Maart 1794; — Ciamberlani aan
een der seminaristen, 21 April I 794 : Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos :
Ten Hulscher II, port. Ingekomen stukken. Brieven van Brancadoro.
65)
Antonelli aan Brancadoro, II Mei 1 7 9 3 : A. G. A. B. U., XXXVI
(1910) 2 5 0 — 2 5 1 .
86)
Ciamberlani aan Ten Hulscher, Munster 3 Juni 1797 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Port. Ingekomen stukken, Brieven
van Ciamberlani.
87)
A . G . A . B.U.. XXXVI ( 1 9 1 0 ) 235.
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tezamen met pastoor Bouman van Leiden, voelde zich
aanstonds in zijn rechten aangetast en hield den president
88
de hand boven het hoofd ) . Een nieuw formeel bevel van
Antonelli op 1 1 Mei 1793 om tot afzetting over te
β9
gaan ) , schijnt op verzet van Stafford te zijn afgestuit ;
de toestanden op Pulcheria bleven althans onveranderd.
Ook Ten Hulscher nam het zeer kwalijk, dat de nuntius
om deze verwikkelingen de wijdingen der studenten van
90
Pulcheria herhaaldelijk uitstelde
) . Tot de goede ver
standhouding met Ten Hulscher werkte ook niet mede,
dat Brancadoro zich voor zaken met de Haagsche regeering
bediende van !de hulp van een zekeren De Graaf f, een
invloedrijk Hagenaar, welke vroeger in gelijke functie voor
Ten Hulscher was opgetreden 9 ' ) , doch om mij onbekende
redenen met den aartspriester in onmin geraakt was 9 2 ) .
Toen Brancadoro in Januari 1793 bij een pastoorsbenoe
ming te Bergschenhoek den candidaat van De Graaf f boven
de voordracht van Ten Hulscher deed gelden, werd dit
door den aartspriester als een nieuwe aanslag op zijn
bevoegdheden gevoeld 9 3 ) .
Brancadoro had alzoo bij de priesters der missie den
naam van begunstiger der regulieren, van indringer in de
bevoegdheden van anderen. Daarbij kwam nog het verwijt
van opvliegendheid en wispelturigheid, waarvan door
invloedrijke leeken gemakkelijk misbruik kon worden
gemaakt. Tevens zal uit het bovenstaande duidelijk zijn
geworden, dat de tegenstelling tusschen de partijen zich
langzaam met een politiek tintje kleurde.
Toen Ten Hulscher in het begin van 1 793 met een beroep
op de regeering moeilijkheden maakte tegen het afkondigen
der openbare gebeden en het verspreiden van het herder
lijk schrijven, werd zijne motiveering door den nuntius
8Θ) Brancadoro aan Antonelli, Brussel 10 Mei 1793 : aldaar 2 4 9 . Vgl.
het verdedigingageechrift van Stafford uit 1794 : B.B.H.. LVI ( 1 9 3 9 ) I 68 v.
89)
A . G . A . B . U . . XXXVI ( 1 9 1 0 ) 2 5 0 — 2 5 1 .
90)
Dagboek T e a Hulscher 1794, B.B.H., LVI ( 1 9 3 9 ) 188; vgl. 192.
91)
Ten Hulscher aan Zondadari, 5 Januari 1 7 8 8 : B.B.H., L ( 1 9 3 3 ) 324.
92)
Antonelli aan Brancadoro, 5 Mei I 792 : A.G.A.B.U., XXXVI ( 1 9 1 0 )
2 3 4 ; Brancadoro aan Antonelli, 29 September 1792 : aldaar 2 3 9 v. —
20 Juli 1792 zocht Brancadoro voor hem zelfs een officicele aanstelling
als procurator van de missie of chargé d'affaires bij de Haagsche regeering
te verkrijgen, vrat echter op 8 September door Antonelli werd geweigerd
(aldaar 2 3 8 ) .
93)
Ten Hulscher aan Brancadoro, 27 Januari 1 7 9 3 : B . B . H . , LVI
( 1 9 3 9 ) 1 7 2 — 1 7 6 . Vgl. Dagboek Ten Hulscher, aldaar 162.
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Wel niet geheel vertrouwd. Terwijl deze immers de excuses
van Berendtzen aanvaardde, rapporteerde hij de weigering
van Ten Hulscher aan Antonelli 9 4 ) en beklaagde hij zich
later over een brutalen brief, welken hij over deze kwestie
van den aartspriester had ontvangen. Ofschoon de laatste
te Rome invloedrijke beschermers had in de personen van
den oud-nuntius kardinaal Busca en van Michele Causati,
die in 1786 de Brusselsche nuntiatuur ad interim had
bestuurd 9 5 ) , en ook Antonelli wel oog had voor Brancadoro's al te sterk sympathiseeren met de regulieren, keurde
de kardinaal toch de gedragslijn van Ten Hulscher af :
de aartspriester had het bevel van zijn superieur moeten
opvolgen 9 6 ) . De inhoud van den herderlijken brief aan de
katholieken (15 Februari 1793) stond Antonelli echter
minder goed aan, zooals wij boven reeds hebben gezien ;
hij vond de passage over den oorsprong der souvereiniteit
wat al te sterk en wel eenigszins onberaden. Tevens drukte
hij den nuntius herhaaldelijk en zeer ernstig op het hart,
om in het belang der missie te trachten met den aartspriester weer op goeden voet te komen en zich tegenover
de priesters der missie liever tegemoetkomend te toonen
dan met resolute bevelen te werken. Aldus hadden ook zijn
voorgangers gedaan en toen was het nooit tot dergelijke
oneenigheden gekomen. De bloei van de missie moest uitsluitend worden toegeschreven aan den ijver der aartspriesters. In dit opzicht prefereerde de kardinaal de seculieren boven de regulieren, die al te zeer door hun corpsgeest werden geleid. Het opleven der oude twisten tusschen
beide groepen diende de nuntius in ieder geval te voorkomen 9 7 ) .
In overeenstemming met deze raadgevingen antwoordde
Brancadoro nu op den „brutalen" brief van Ten Hulscher
met een „conseil paternel dicté par l'amour" " ) . De nuntius
94)
Brancadoro aan Antonelli, Juni/Juli I 793 : A. G. A. B. U., XXXVI
( 1 9 1 0 ) 337.
95) Brancadoro aan Antonelli, 29 September 1 7 9 2 : ale voren 239.
Vgl. B.B.H., XLIX ( 1 9 3 2 ) 228.
96) Antonelli aan Brancadoro, I I Mei 1793 en Brancadoro aan Antonelli, θ October 1794 : A.G.A.B.U.. XXXVI ( 1 9 1 0 ) 2 5 0 — 2 5 1 , 3 0 3 — 3 0 7 .
97) AU voren; verder Antonelli aan Brancadoro, II Maart 1793 :
A . G . A . B . U . , XXXVI ( 1 9 1 0 ) 2 4 4 — 2 4 5 .
96) Brancadoro aan Ten Hulscher, 23 Juin I 793 : Oud-archief Bisdom
Haarlem. Doos : Ten Hulscher II, port. Ingekomen stukken. Brieven van
Brancadoro. — Afgedrukt: B.B.H. LVI ( 1 9 3 9 ) 2 0 3 — 2 0 9 (dateering
onjuist).
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poseerde hier wel wat erg mooi als het geduldige slacht
offer, niet zoozeer van Ten Hulscher, wiens goede hart
hij wel kende, als wel van diens valsche vrienden, met wie
vooral pastoor J. Cramer van het Amsterdamsche Maagden
huis was bedoeld. Naar hunne raadgevingen luisterde Ten
Hulscher maar al te veel en ongetwijfeld hadden zij hem
ook den bewusten brief gedicteerd. De nuntius verklaarde
geen voorliefde voor de regulieren te hebben ; hij behan
delde allen gelijkelijk, maar uiteraard bewees hij de meeste
vriendschap aan hen, die hem den meesten eerbied betoon
den. Daar het hem dit jaar niet mogelijk zou zijn naar
Holland te komen, zond hij zijn secretaris Ciamberlani, die
met den aartspriester de kwestie van den herderlijken brief
zou bespreken. Tevens liet hij reeds doorschemeren, dat
de oorzaak van de door Ten Hulscher ondervonden moeilijk
heden gezocht moest worden in den persoon van diens
agent te 's-Gravenhage, die als uitgesproken patriot daar op
geen enkele medewerking kon rekenen " ) .
Deze brief maakte op den aartspriester zeer weinig
indruk en kort daarna, op 11 October 1 793, diende deze,
wel in overleg met Cramer, een uitvoerig bezwaarschrift
tegen de geste van Brancadoro bij kardinaal Antonelli in.
In een stuk van tachtig bladzijden gaf hij verschillende
voorbeelden van het opvliegend en onevenwichtig karakter
van den nuntius en van den overwegenden invloed, welken
de regulierenpartij onder Beckers en Cruis met eenige leeken
op hem uitoefende ten nadeele van het gezag van den
aartspriester. De kardinaal beloofde een uitvoerig onder
zoek «00).
Het schijnt mij toe, dat Brancadoro van dezen stap lucht
heeft gekregen. Het is althans opvallend, dat hij in de
eerste helft van 1 794 zijn best doet, om de hem verweten
fouten te vermijden. In de nog altijd hangende dispensatie
kwestie laat hij de beslissing aan Ten Hulscher ; de
beslissingen van den aartspriester zal hij altijd goedkeuren;
zijn voorkeur voor de regulieren ontkent hij nu op besliste
wijze : „Optime praeterea novimus Clerum Saecularem
Regulari esse praeferendum. ld factis comprobare non

99) Vgl. Brancadoro aan Antonelli, 22 September I 794 : А. С. А. В. U-,
XXXVl (1910) 283—292.
100) AU voren, 256—257.
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omittemus si opportuna detur occasio" , o t ) · En de daad
bij het woord voegend, neemt hij bij zijn vlucht naar Den
Haag niet meer zijn intrek bij pater Cruis, maar bij den
seculieren pastoor A. van der Sluys in de Oude Molstraat.
Over zijn plannen tot aanmoediging der geldnegotiatie
voert hij van te voren een bespreking met Ten Hulscher,
die hem echter, gezien de mentaliteit der Hollandsche
katholieken, weinig hoop geeft op succes , 0 2 ) .
De klachten van Ten Hulscher werden in de Congregatio de
Propaganda Fide op 1 September 1794 definitief behandeld
en wel onder invloed van kardinaal Busca, die als ponens
optrad, besloot men „juxta mentem Elmi Praefecti" aan
den nuntius een instructie te zenden, welke hem alle partijdigheid voor de regulieren en speciaal voor den ongunstig
beoordeelden Beckers verbood, hem eerbied voor het gezag
der aartspriesters, vooral van die van Holland voorschreef
en welke hem beval, om in de toekomst zijn herderlijke
brieven uitsluitend via de aartspriesters te verzenden en
eventueel te doen drukken. Zijn mandementen zou hij van te
voren aan de Congregatie ter onderzoek moeten opzenden , 0 3 ) . Ofschoon Antonelli deze beslissing voor den
aartspriester verborgen trachtte te houden en alleen een
algemeene aansporing tot eendracht en gehoorzaamheid
naar Amsterdam zond l 0 4 ) , lekte de instructie daar toch
uit, zelfs nog vóórdat de nuntius deze had ontvangen.
Zoowel hierover als over de beslissing der Congregatie zelf,
die genomen was zonder hem te hooren, toonde Brancadoro
zich hevig verontwaardigd. Hij vreesde daarvan ernstig
nadeel voor zijn gezag en wilde zich bij de Congregatie
rechtvaardigen met het getuigenis van de andere aartspriesters, vooral van Berendtzen, van kardinaal Franckenberg en de Fransche bisschoppen, die als émigrés in de

101) Brancadoro aan Ten Hulecher, Brussel 30 Maart 1 7 9 4 : Oudarchief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II, port. Ingekomen stukken.
Brieven van Brancadoro.
102) Brancadoro aan Antonelli, 12 Augustus en 15 Augustus 1 7 9 4 :
A . G . A . B . U . , XXXVI ( 1 9 1 0 ) 268—271 en 2 7 1 — 2 7 2 . Ook Cramer
constateerde verbetering in de verhouding (aldaar, 2 7 4 — 2 7 5 ) .
103) Aldaar, 2 7 9 — 2 8 0 en 2 9 4 — 2 9 8 . Verder waarschuwde Antonelli
hem er voor, zíjn vertrouwen te schenken aan Beckers.
104) Antonelli aan Ten Hulecher, 27 September 1 7 9 4 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II, port. Ingekomen stukken. Brieven. — Afgedrukt: B . B . H . , LV1 ( 1 9 3 9 ) 209 v.
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Republiek verbleven , 0 Î ) . Antonelli, die niets meer verlangde dan aan de geschillen in de Hollandsche missie een
einde te maken, raadde hem dit af : van beschuldigingen
of maatregelen tegen hem was bij de Congregatie zelfs
geen sprake geweest , 0 6 ) .
Juist in deze dagen, waarin men te Amsterdam het
officieele antwoord van Rome verwachtte, vernam men
daar ook de plannen van Brancadoro voor zijn tweeden
herderlijken brief. Zoowel Cramer als Ten Hulscher
wendden zich terstond tot kardinaal Antonelli met het
dringend verzoek, om dezen stap zoo mogelijk nog te voorkomen. De brief, die naar verluidde, zeer scherp was geformuleerd, zou in de Republiek de tegenstellingen nog
toespitsen, te meer daar zeer vele katholieken naar de komst
der Franschen verlangden. Deze zouden daardoor van de
geestelijkheid vervreemd worden en bij een inval der
Franschen zou de kerk aldus aan niet geringe gevaren
worden blootgesteld. Het was derhalve noodzakelijk, zich
buiten de politieke twisten te houden , 0 7 ) . Ook bij Brancadoro zelf deed Ten Hulscher zijn best, om de publicatie
nog te voorkomen. De nuntius wist echter, dat ook
Antonelli over de neiging der Nederlandsche priesters en
geloovigen tot het .Jacobinisme" niet zeer gesticht was en
een opwekking tot gehoorzaamheid aan de bestaande
regeering alleszins goedkeurde , o e ) . Hij stoorde zich dan
ook niet aan deze protesten en gelastte publieke afkondiging
van den brief in de kerken. Tegen dit bevel kwam het tot
een openlijk verzet met Amsterdam als middelpunt , 0 9 ) .
105)
Brancadoro aan Antonelli. θ October 1794 : A.G.A.B.U., XXXVI
( 1 9 1 0 ) 3 0 3 — 3 0 7 . Hij weet alle« aan Cramer, die steun had van Busca
en Causati.
106)
Antonelli aan Brancadoro, 3 Januari 1795 : als voren, 328.
107)
Cramer aan Antonelli, 5 September 1794; — Ten Hulscher aan
Antonelli, 9 September 1 7 9 4 : als voren, 273 en 275.
108)
Antonelli aan Brancadoro, 13 Augustus en 3 September 1794 :
als voren, 259 en 260. Vgl. Antonelli aan Brancadoro, 27 September 1794,
waar hy de geloovigen wel tot trouw, doch niet tot bijzondere prestaties
wil zien aangespoord (als voren, 2 8 1 — 2 8 2 ) .
109)
Over dit verzet hebben wij een verslag van Ten Hulscher in zijn
Dagboek 1 7 9 4 : zie B.B.H., LVI ( 1 9 3 9 ) 1 8 8 — 1 8 9 . — Verder een uit
eenzetting van Stafford in diens bezwaarschrift tegen Brancadoro : zie
aldaar 194^—198. — Dan nog de brieven hieromtrent van Cramer aan
Antonelli d.d. 3 October, 13 October en 22 December 1794 : zie A.G.A.B.U..
XXXVl ( 1 9 1 0 ) resp. 2 9 9 — 3 0 2 , 3 0 8 — 3 1 3 en 3 2 4 — 3 2 7 . — Tenslotte de
verdediging van Brancadoro in zíjn brieven aan Antonelli van 22 September
en 8 October : zie aldaar 2 8 3 — 2 9 2 en 3 0 3 — 3 0 7 . Uit de vergelijking dezer
bronnen is myn verhaal samengesteld.
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De brief met het bevel tot afkondiging onder bedreiging
met kerkelijke straffen was door den nuntius rechtstreeks
aan de pastoors thuis gezonden buiten de aartspriesters om.
Te Amsterdam ontving men hem eerst op denzelfden
Zondag (14 September), die voor de publicatie was
aangewezen. Aanstonds kwamen hier de pastoors bijeen,
— ook de regulieren, met uitzondering alleen van Beckers,
— en onderteekenden een protestbrief aan den nuntius.
Den volgenden dag verscheen deze zelf in de stad,
waar hij door zijn aanhangers van het gebeurde op de
hoogte werd gebracht. Hij begaf zich terstond naar de
burgemeesters en maakte daar zijn beklag over den onwil
van Ten Hulscher en van Cramer. Zooal niet op uitdrukkelijke instigatie van Brancadoro dan toch naar aanleiding
zijner klachten, welke zij als een verzoek om steun
beschouwden ' , 0 ) t ontboden de burgemeesters nu den
aartspriester op het stadhuis en bevalen hem aan alle
pastoors der stad de promulgatie van den brief te gelasten.
Ten Hulscher en verschillende pastoors kwamen opnieuw
ten huize van Cramer bijeen, om over de te volgen gedragslijn te beraadslagen. Tijdens deze vergadering verscheen
ook Brancadoro, aan wien terstond het bevel der burgemeesters werd medegedeeld. De nuntius verklaarde, dat
dit bevel niet op zijn verzoek was uitgevaardigd en dat
deze kwestie dus buiten hem om ging. Voor de dringende
argumenten der pastoors, die de anti-stadhouderlijke en
absoluut pro-Fransche houding van de meeste katholieken
naar voren brachten en aan de hand van precedenten
waarschuwden voor de ongeregeldheden, welke men in de
kerken tijdens de voorlezing had te verwachten, bond de
nuntius eindelijk in en verklaarde hij, dat voor zoover hem
betrof, de publieke voorlezing achterwege kon blijven ' ' ' ) .
Nu zat men echter nog met het bevel der burgemeesters
en ten slotte toonde Brancadoro zich zelfs bereid, om zijn
bemiddeling tot intrekking ervan te verkenen. De burge1 10) Aldus kunnen misschien de tegenstrijdige verklaringen van nuntius
en burgemeesters in overeenstemming worden gebracht.
111) V o l g e n · de lezing van Stafford zou da nuntius als volgt zijn
terugtocht gemaakt hebben : déclarât (Brancadoro) ulterius sufficere »ibi
—— pudet dicere — si vel pastorum sacellani clausis foribus litteras in
ecclesiis promulgent, ut vel sic inceptis insistere dici posset. Quaerebatur,
quomodo hac ration« praecepto gravissimo tantis sub poenis fieret satis ?
Respondet haec mere styli esse. Inderdaad een vreemde houding I
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meesters, die de draagwijdte der oppositie aanvankelijk
schijnen te hebben onderschat, gingen hierop aanstonds
in en Brancadoro kon aan de pastoors mededeelen, dat het
stadsbestuur genoegen zou nemen met de afkondiging van
den zakelijken inhoud of van eenige fragmenten. Den
volgenden dag werd de aartspriester opnieuw op het stadhuis ontboden voor het in ontvangst nemen dezer beslissing,
waarbij hem tevens werd medegedeeld, dat het eerste bevel
op verzoek van den nuntius was uitgevaardigd I
De verontwaardiging over de handelwijze van Brancadoro was in Holland algemeen. Ook uit vele andere
dekenaten van het gewest werd aan den nuntius om dispensatie in zijn bevel gevraagd met het gevolg, dat de brief
noch in het district van Haarlem, noch te Leiden, noch te
Rotterdam werd voorgelezen. In Den Haag gebeurde dit
slechts in twee kerken, en in één niet zonder rumoer. De
regulieren trokken hier één lijn met de seculieren en zelfs
Beckers liet, misschien na een vingerwijzing van den
magistraat, de voorlezing achterwege. Waar de brief nog
werd afgelezen, gebeurde het onverstaanbaar of tijdens het
uitgaan der kerk en hier en daar kwam het werkelijk tot
rustverstoringen. Sommige geloovigen gingen ter kerk met
steenen op zak ; publiek werd de nuntius uitgescholden
voor Oranjeklant en soldaat van den prins en, waarschijnlijk
ook van katholieken kant, in pamfletten over den hekel
gehaald l ' 2 ) .
Een groep Hollandsche priesters onder leiding van
Stafford stelde, buiten Ten Hulscher en Cramer om, een
uitvoerig requisitoir tegen Brancadoro op, dat aan den
H. Vader zelf was gericht en dat de aartspriester tevergeefs
trachtte tegen te houden " 3 ) . Cramer, een oud-leerling der Propaganda, richtte zich in een drietal uitvoerige brieven tot den kardinaal-prefect, die echter,
evenals de paus zelf, den brief van Brancadoro in bescherming nam, het gedrag der Amsterdamsche priesters
afkeurde en alleen over de opportuniteit van de publieke
112) Kn. 2 2 2 7 0 : Gemoedelijke Brief ven Kneelis Japikz. aan zijne
Hoogeerwaardigheid Caesar Brancadoro
over deszelf» Herderlijke
Brief aan de Roomech Catholyken. der Vereenigde Nederlanden (z. p. o. j . )
lykt mü van een katholiek te zqn. — Vgl. nog Kn. 2 2 3 3 4 .
113) Cramer aan Antonelli, 24 October 1 7 9 4 : A . G . A . B.U., XXXVI
( 1 9 1 0 ) 3 1 3 — 3 1 5 . Vgl. Antonelli aan Cramer, 22 November 1794 : aldaar.
320—322.
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afkondiging en van het drukken eenigen twijfel overliet ' , 4 ) .
Naar mijne meening moet dit verzet der geestelijkheid,
althans bij de leidende figuren als Ten Hulscher, Cramer
en Stafford, niet verklaard worden uit blinde pro-Fransche
sympathieën, maar werkelijk uit bezorgdheid over het lot
der kerk bij een eventueelen Franschen inval en over het
vervreemden der katholieken van den clerus. Ofschoon
hunne sympathie voor het Hollandsche patriottisme, dat
volgens Cramer ,,oneindig van het Fransche verschilt",
onmiskenbaar is, spreken zij zich in hunne missiven aan
Rome toch al te nadrukkelijk uit tegen de „praetensae
libertatis chimaera" en de ..detestanda Gallorum crimina",
om hunne oprechtheid in dezen in twijfel te trekken. De
zakelijke inhoud van Brancadoro's tweeden herderlijken
brief wordt door hen onderschreven, maar in verband met
de in de Republiek heerschende partijschappen en de
algemeene stemming onder de geloovigen kanten zij zich er
tegen, dat het toch reeds vrij labiele kerkelijke gezag zich
binden zal aan de Oranje-partij, wier vroegere houding ten
opzichte der katholieken men niet is vergeten.
Onder den lageren clerus der Hollandsche districten
echter worden er wel gevonden, die verder gaan, die in de
nadering der Franschen geen enkel gevaar zien, die uit
sympathie voor de sansculotten Brancadoro's brief weigeren
af te lezen en zelfs in hunne kerken publiek om de komst
der revolutielegers bidden ^ 5 ) . En als „het wonder van
1795", — de opvallend strenge vorst —, de verhooring
schijnt van hun gebed en de sansculotten over de bevroren
rivieren binnen trekken, dan staat niet alleen pastoor Petrus
Schouten klaar, om evengoed als Ds. Bernardus Bosch
God in een predikatie te bedanken voor de „verlossing"
van het vaderland " 6 ) , maar dan komen er naast hem
114)
Antonelli aan Brancodoro en aan Cramer, 22 November 1794 :
al» voren, 3 2 0 — 3 2 2 en 31 — 3 2 0 . Antonelli aan Brancadoro, 24 December
I 794: de paue kent hem een jaarlijksch pensioen van 200 acudi toe; aldaar 264.
115)
Brancadoro aan Antonelli, 22 September 1794 : aldaar 308 v.
116)
Kn. 22535 : Ons Verlost en Juicbent Vaderland; naar aanleiding
dezer woorden : ..Dit is door den Heer geschiedt, en 't is wonderlyk in
onze oogen". Psalm CXVII : vs. 23. Voorgesteld op den Eersten Zondag
der Bataafsche Vryheïd, den 25 January I 795. Door den Burger P. Schouten, Roomsch Priester en Pastoor te Alkmaar. Te Amsterdam, by P. van
Buuren, Boekverkooper op 't Schaape-Plein, in de vier Evangelisten. Zeer
geprezen in Kerk. ВіЫ., Uitr. en Beoord., II 7 0 — 7 2 . — Vgl. Bernardus
Bosch, Over het Werk der Goddelyke Voorzienigheid in Neerlands gezegende
staatsomwenteling; zigtbaar. Rede te Purmerend 1795.
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ook aanstonds priesters naar voren zooals Bernardus
Driessen en J. H. Lexius, om in leerredenen en brochures
de overeenstemming aan te toonen tusschen het Evangelie
en de nieuwe leer van Vrijheid en Gelijkheid, de leer der
,7
Rechten van den Mensch ' ) .
Boven hebben wij reeds gezien, dat Brancadoro zich in
zijn conflict met de Hollanders beriep op het oordeel der
andere aartspriesters, van wie hij, volgens zijn herhaalde
verklaring, alle medewerking ondervond, ook bij zijn
l , e
politiek-gekleurde gestes
) . Inderdaad schijnt dit het
geval geweest te zijn. Afgezien van een korte spanning
tusschen hem en Berendtzen over de kwestie der publieke
gebeden, die naar genoegen van den nuntius werd bijgelegd,
ontmoetten zijne herderlijke brieven in de gewesten buiten
Holland nergens tegenstand. Uit het ontbreken van positieve
bewijzen van instemming heeft Gisbert Brom gemeend te
mogen concludeeren, dat ook de geestelijkheid der zes
andere aartspriesterschappen allesbehalve met den tweeden
zendbrief ingenomen was ; anders zou Brancadoro zich
toch ongetwijfeld op hunne instemming hebben beroe
pen " 9 ) . Erg bevredigend klinkt dit betoog zeker
niet. In feite heeft Brancadoro immers wel degelijk de
instemming der andere aartspriesters met zijn herderlijke
brieven naar voren gebracht. Voor wat betreft zijn brieven
van Februari 1793 deed hij dit in zijn schrijven aan Ten
Hulscher van 23 Juni 1793, dat wij boven besproken
hebben , 2 0 ) . Tegenover Antonelli beriep Brancadoro zich
nog 8 October 1794 op de andere aartspriesters ter recht
vaardiging van zijn bestuur, hetgeen hij toch wel niet
gedurfd zou hebben, indien hij van hun kant een afkeuring
t l 7) P. Schouten, Meditatie over een deeltje van het lijden van Jesu«;
waarin iets over de natuurlijke gelijkheid der menschen, en het klaagen
over het gevaar van den godsdienst. Op den vierden Zondag in de Vasten
1796. Te Amsterdam bij P. van Buuren . . . . e n bij Arend Hogeland Bierlaagh, Boekverkooper te Alkmaar. Zie B.B.H., XXXIX ( 1 9 2 0 ) 55 noot 3.
— Stichtige Christelyke Overdenkingen over Vryheid, Gelykheid, Broeder
schap. Door een Roomsch Priester. Te Amsterdam by F. J. van Tetroode,
1795; — Vgl. Kerk. ВІЫ., Uitr. en Beoord., Il 2 7 1 — 2 7 9 . — Over de
geschriften van Driessen en Lexius zal in het 5 e hoofdstuk worden gehandeld.
118)
Brancadoro aan Antonelli, 28 Mei 1793 en 8 October 1 7 9 4 :
A. G. А. В. U., XXXVI ( 1 9 1 0 ) 253 en 3 0 3 — 3 0 7 .
119)
A. G. А. В. U., XXXVI ( 1 9 1 0 ) 3 9 8 — 3 9 9 .
120)
Brancadoro aan Ten Hulscher, 23 Juin 1793 (zie noot 9 8 ) : ,,Les
Moines l'ont publiée; beaucoup d'Archiprêtres ont fait la même chose. . . . "
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zijner politieke houding had moeten vreezen. Bovendien,
toen Antonelli aan Cramer voorhield, dat de brief toch
elders zonder tegenspraak was voorgelezen, antwoordde
de laatste alleen, dat dit v o o r H o l l a n d niet waar kon
zijn '21).
Henricus Berendtzen, de aartspriester van Utrecht, richtte
zich ook persoonlijk tot zijne geloofsgenooten, om zoowel
in woord als geschrift de ,,perniciosa. . . et perversa
calamitosorum horum temporum dogmata" te bestrijden.
De lofprijzing, welke zijn opvolger J. van Engelen over
dezen onverschrokken grijsaard neerschreef , 2 2 ) , is in
geenen deele overdreven en zoowel vóór als na de komst
der Franschen stond Berendtzen overal vooraan, waar
gevaar voor de kerk te duchten was. Vrees voor de gevolgen
kende hij niet.
In de tweede helft van 1794 richtte hij zich tot de katholieken der Vereenigde Nederlanden met een „Ernstige Briev",
die blijkens een vierden druk ruim werd verspreid , 2 3 ) .
Ofschoon hij voorzag, dat hij zich hierdoor den haat van
velen, zelfs van geloofsgenooten op den hals zou halen,
achtte hij het zijn plicht, om hen te waarschuwen tegen
de gevaren, welke in het bijzonder voor de katholieken
dreigden bij een eventueelen inval der Franschen. Het is
hem onbegrijpelijk, hoe nog al velen onder hen, ook menschen van verstand, wier plicht het is anderen te onderrichten (priesters), naar die komst kunnen verlangen,
gezien hetgeen dat wij over hun gedrag in Frankrijk zelf
en in de veroverde landen hebben gehoord. Al wie het in
deze troebelen houdt met de maatregelen der Franschen
121)
Antonelli aan Cramer, 22 November 1794; — Cramer aan Antonelli, 22 December 1 7 9 4 : A . G . A . B . U . , XXXVI ( 1 9 1 0 ) 3ΙΘ 320 en
324—327.
122) J. van Engelen aan Ciamberlani, 1 7 9 7 : A. G. A. B. U., XXIV
( 1 8 9 7 ) 185.
123) Kn. 2 2 3 6 0 . De uitgevers zqn dezelfden als die van J. H. Cachelou's
brochure over de Fransche kerkvervolging (zie blz. 5 9 ) . Ik Iaat hier de
lij»t volgen : In 's-Gravenhage De Agé; — Amsterdam, G. Bom, P. van
Leeuwen en Peppelenboe; — Leiden, J. Perk en Munik; — Utrecht, J. Visch,
Van Roasum en D e Waal; — Rotterdam, J. Bal, Hof hout, N. Cornel en Van
Ginkel; —Delft, J. de Groot en Poolman; — 's-Hertogenbosch, J. en H.
Palier en D. Noma; ^— Gouda, Verblauw; — Middelburg, M. van Osch en
P. Gillease;
Vlissingen, Maasmans; — en verder alom. Is het niet opvallend, dat in deze lijst alle Hollandsche katholieke boekhandelaren van
beteekenis, zooals Andries en Hendrik Koster te Leiden, J. A. Crajenachot,
F. J. van Tetroode en P. van Buuren te Amsterdam ontbreken, evenals de
Brabanders J. A. Krieger te Grave, Hoffers en Arkeateyn te 's-Hertogenbosch ?
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aangaande het geestelijke, zoo vermaant hij hen, weerspreekt den paus en „het lichaam der herderen". Voor
zoover het over kerkelijke leerstukken gaat, vervalt men
daardoor tot ketterij. Voor zoover het de kerkelijke tucht
betreft, wordt men een scheurmaker en ook voor zoover
het alleen gaat over de waarheid van de feitelijke beschuldigingen tegen de Franschen, maakt men zich aan vermetelheid schuldig, indien men de of ficieele stukken der kerkelijke
autoriteiten hieromtrent durft tegenspreken. De Franschen
hebben met hun Constitution Civile du Clergé de geheele
kerkelijke hiërarchie den bodem ingeslagen en de kerkelijke
tucht verbroken. De kloosters hebben zij opgeheven
en de kerkelijke goederen geconfisqueerd ; alle geestelijken, die den eed op de Constitutie weigeren, worden
bloedig vervolgd. Door paus en bisschoppen werd die
Constitution Civile reeds meermalen veroordeeld en de
breven zijn in de „Kerkelyke Bibliotheek" ook ten onzent
gepubliceerd. Zij die de vervolgingen niet willen gelooven,
beroepen zich op een enkel gunstig feit, dat, zoo het al
waar is, toch de andere vaststaande feiten niet omverstoot.
Vervolgens geeft Berendtzen aan, wat de geloovigen
moeten doen, nu de Fransche inval dreigt. Met hen samen- spannen ? Nooit ! Wij hebben het vroeger nimmer gedaan
— tot onzen roem — toen ons dit voordeel had k u n n e n
brengen, indien men volgens de wereld wil oordeelen. Nu
er verderf van ons tijdelijk welzijn en vernietiging van den
godsdienst uit te verwachten is, zouden wij ons daardoor
den naam van katholieken onwaardig maken. Bidt om
bescherming, weest milddadig jegens de verjaagden, spant
alles in om den vijand te weren : de jongeren moeten ten
strijde trekken, de anderen met geld steunen. Hijzelf is geen
vleier van de regeering, maar hij wil hen wijzen op den
ernst van den toestand ; de Vlamingen hebben nu spijt, dat
zij hun keizer niet beter hebben geholpen.
W a t te doen, als de Franschen komen ? Getuige kardinaal
Franckenberg, die thans te Utrecht verblijft, is ook hier een
priestervervolging te verwachten. Ook hier zal men een
eed eischen. Met priesters, welke dezen afleggen,
mogen de geloovigen geen gemeenschap meer houden.
Indien van hen de eed op Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap wordt gevorderd, moeten zij weigeren en het geloof
niet verzaken, ook al bedreigt hen de dood. Zij, die het
13θ

niet met hem eens zijn, moeten hem openlijk weerleggen.
Hij weet, dat er zelfs onder de priesters zijn, die het met
de Franschen houden. Het doet hem leed in het binnenste
zijner ziel, maar als zij zoo blijven, kan hij hen niet anders
beschouwen dan als bedriegers, verleiders en blinde leidsmannen der blinden. En hij eindigt met den oproep :
„Indien gij tegen de Franschen strijdt, is het niet voor het
huis van Oranje, niet zoozeer voor uwe wereldsche overheden, maar voor God en godsdienst". Als de Franschen
komen, zal hij zelf het eerste slachtoffer zijn ; vluchten
kan en wil hij niet.
Tegen dit moedige woord van den ouden aartspriester
verscheen er van anti-katholieke zijde een parodie in dichtvorm, waarin de onbaatzuchtige bedoelingen van Berendtzen in twijfel werden getrokken :
„Want, zo de Franschen nog hier zullen komen,
,,Is het allereiselykst met alle de HeeroomenlII
„Nu leeven ze lekker en lui van de inkomst der Kerken,
„En dan zullen ze voor het lieve broodje moeten werken".

Verder werden in dit schotschrift de waarschuwingen
en aansporingen uit „de Heerlijke Meditatie, van Pater
Berendse, dat Geestelijke baassie" op een profaneerende
wijze in het belachelijke getrokken , 2 4 ) .
Ook vicaris Antonius van Alphen liet in 1794 opnieuw
zijn waarschuwende stem hooren. Hij spoorde zijne geestelijkheid aan, om de geloovigen op te wekken tot deelname
aan den door H. H. Mo. uitgeschreven bededag van 17
Augustus en ook aan andere, die nog zouden volgen , 2 5 ) .
Op het voorbeeld der Zuid-Nederlandsche bisschoppen trof
hij maatregelen voor een zoo goed mogelijke functioneering
van de zielzorg. Hij maande zijn priesters aan, om zoo
lang mogelijk op hunne posten te blijven en verleende hun
bijzondere volmachten voor het geval, dat zij het contact
met hunne overheid zouden verliezen , 2 6 ) .
124) Petit 7673.
125) Brief aan de geestelijkheid, 10 Aupurtua 1 7 9 4 : Archief Bisdom
's—Hertogenbosch. Port. Brieven en Circulaires. . . . Aerta en Van Alphen.
126) Instructie aan de geestelijkheid, 29 Juli 1 7 9 4 : Archief Bisdom
's-Hertogenbosch. Port. Ant. van Alphen II. De instructie was opgesteld
naar het voorbeeld van een dergeljjk schrijven van Cornelius Franciscus
de Nelis, bisschop van Antwerpen, dat door diens secretaris A. Oomen
aan Van Alphen was gezonden met een, uitvoerigen brief over het optreden
der Franschen te Antwerpen. (Deze stukken in dezelfde portefeuille van
het Archief Bisdom 's-Hertogenboech).
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Ten slotte dienen wij ons nog af te vragen, of deze
waarschuwingen aan de Nederlandsche katholieken ook
eenig resultaat hebben gehad, m.a.w. of er eenige kentering
is gekomen in hunne politieke houding ? Van 'den eenen
kant heeft Brancadoro herhaaldelijk hoog opgegeven van
den ommekeer, welken hij door zijn activiteit bij velen
teweegbracht l 2 7 ) . Hetzelfde wordt ons meermalen van
patriottischen kant bevestigd ' 2 e ) . Zoowel Van Irhoven
van Dam als Gogel melden reeds begin 1794 aan het Noorderleger, dat een inval in de Republiek voorbereidt, hoe
hier de katholieken zijn omgeslagen ' 2 9 ) . Het meerendeel,
genoegzaam allen, zijn van denkwijze veranderd en zij, „die
voorheen zoo wel dagten, verlangen nu naar niets minder
dan de inrukking der Franschen". Als oorzaak geven
beiden aan den invloed der geestelijkheid, ook van de
patriottische (in den ouden zin), die sterk tegen de Fransche
principes betreffende den godsdienst is geporteerd.
Moeten wij hieruit concludeeren, dat het oordeel van
Ten Hulscher en Cramer over de gezindheid hunner onderhoorigen onjuist, dat de klachten van Berendtzen overdreven waren ? Zeer zeker niet. Behalve de gegevens over
de gezindheid van geestelijken als Schouten, Driessen en
Lexius, welke wij boven reeds mededeelden, zijn er feiten,
welke ons geen gering denkbeeld geven van het aandeel
der katholieke leeken bij de voorbereiding van de omwenteling. De bekende katholieke drukker J. A . Crajenschot
was lid van het comité van zes, dat Willem van Irhoven
van Dam, aangespoord door Daendels, reeds op 28 Januari
1794 te Amsterdam bijeenriep en dat aldaar de voorbereidende actie voerde , 3 0 ) . Van het Schiedamsche Comité
Révolutionnair, de hoofdagentuur der Amsterdamsche
127) Brancadoro aan Antonelli, 12 September 1 7 9 4 : A. G. A. B. U.,
XXXVI ( 1 9 1 0 ) 2 7 7 — 2 7 9 ; — ld. aan id., 22 September 1 7 9 4 : aldaar,
283—292.
128) Kn. 2 2 4 5 5 b . . blz. 12. — P o s t van den Neder.Rhyn, n. 6 0 5 — 6 2 4

blz. 156.
129) Van Irhoven van Dam aan Daendels, 31 Januari 1794 en Gogel
aan de Representanten bij het INoorderleger, 3 Ventôse an II (21 Februari
1794) : „Leur nombre eat très grande, et leur fanatisme outré". — H. T.
Colenbrander, Gedenkstukken. I, 3 7 7 — 3 7 8 ; uitvoeriger bij Th. Jorïssen, De
patriotten te Amsterdam. Amsterdam, 1875, 21 en 3 1 . — Vgl. o o k : De
Democraten. Amsterdam, 1796. I, 6 1 , waar dit speciaal voor de provincie
Utrecht wordt bevestigd.
130) Gedenkschrift van Gogel; rie H. T. Colenbrander, Gedenkstukken.
I, 368. — De andere leden waren Krayenhoff, Goldberg, Gogel en Aeneae.
Vgl. Handelingen Municipaliteit van Amsterdam. I blz. XIII.
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patriotten in de provincie, waar ook berichten uit het leger
werden ontvangen en doorgegeven, was niet minder dan
de helft der leden katholiek : de gebroeders Jacobus en
Cornells Nolet, hun zwager H. S. Mascheck en hun aangehuwde neef Dr. J. van Waterschoot ' З ' ) .
Uit de vergelijking dezer gegevens meenen wij te mogen
concludeeren, dat inderdaad verschillende katholieken onder
invloed van de waarschuwingen der hooge geestelijkheid zijn
teruggekomen op hunne eerste sympathieën, welke algemeen naar de patriotten en naar de Franschen uitgingen.
Anderen, onder wie ook geestelijken, hielden vast aan de
verwachting, dat de revolutie hier verbetering van hunne
positie zou brengen. Deze menschen geloofden niet, dat
de Franschen waren, zooals men hen voorstelde. De
waarschuwingen van hunne overheid sloegen zij in den
wind , 3 2 ) . De laatste categorie schijnt inderdaad in Holland
talrijker te zijn geweest dan in de landprovincies en in het
Zuiden, maar ook hier was de houding niet overal hetzelfde.
Bij de belegering van 's-Hertogenbosch is een gedeelte der
bevolking op de hand der Franschen, maar de meerderheid
bestormt de kerken, om deel te nemen aan de bedestonden,
welke op het laatst zelfs іегщааі per dag werden ge
houden , 3 3 ) . Terwijl te St. Oedenrode de inwoners als
„welmeenende patriotten" de sansculotten tegemoet treden,
gaan de boeren van het in '87 nog sterk patriottische Boxtel
hen met stokken en hooivorken te lijf l 3 4 ) .
De Nederlandsche katholieken stonden dus in 1795
verdeeld tegenover het hoofdprobleem van hun tijd. De
voorstanders der nieuwe orde van zaken zouden nog in
aantal toenemen, toen de omwenteling zonder gewelddaden
verliep en men de eerste vruchten der Vrijheid en Gelijk
heid plukken kon. De Fransche vrijheidsideeën krijgen dan
zooveel vat op sommige katholieken, dat zij deze zelfs op
binnenkerkelijke toestanden trachten toe te passen.
Ofschoon de geestelijkheid ten onzent hieraan niet heeft
medegedaan, blijft ook onder haar een ernstig meenings131)
K. Heeringa, Uit de geschiedenis van Schiedam. B. V. G.
reeks, X ( 1 9 1 2 ) 212. — Vgl. Colenbrander, Gedenkstukken. I, 419
132)
Cramer aan Antonelli, 3 October 1 7 9 4 : A. G. Α. Β. U.,
(1910) 2 9 9 — 3 0 2 .
133)
С. Rogge, Tafereel van de O m w e n t e l i n g . . . . 40.
134)
G. Paape, Republikeinsch Speelreisje van Vrankrijk naar
's-Hertogenbosch, 1795. I, 67 en 70.
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verschil ten aanzien van de aanvaardbaarheid der nieuwe
beginselen hangen. Meer in het bijzonder zal dit tot uiting
komen in de polemiek over den eed op de Rechten van
den Mensch.
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VIERDE

HOOFDSTUK.

DE VRUCHTEN DER REVOLUTIE.
1.

D e Vrijwording van Staats-Brabant.

Na de nederlaag der Oostenrijkers bij Fleurus op 22 Juni
1794 moest het Engelsch-Staatsche leger zich uit de Zuidelijke Nederlanden terugtrekken op het gebied ten Noorden
onzer groóte rivieren. De Fransche troepen, onder generaal
Pichegru, overstroomden Staats-Brabant en sloegen in
September 1794 het beleg voor 's-Hertogenbosch. Na de
overgave der stad op 9 October, schrokken de Franschen
echter terug voor de moeilijkheden van een tocht over het
water en bogen zij af naar Nijmegen, dat in den nacht
van 7 op 8 November door de Engelschen werd ontruimd.
Toen echter op 16 December een felle vorst was ingetreden,
konden de Franschen rond Nieuwjaar 1795 gemakkelijk
den Bommelerwaard en de Betuwe binnendringen en via
Utrecht oprukken naar Amsterdam, waar de patriotten op
het laatste nippertje nog snel een eigen Bataafsche omwenteling organiseerden.
In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat de Nederlandsche katholieken hunne Fransche „bevrijders" met
verschillende gevoelens ontvingen. Terwijl de eene partij
meende, dat voor hunne kerk nu een tijd van gouden
vrijheid zou gaan aanbreken, terwijl een pastoor P. Schouten
van Alkmaar, evenals Pieter Paulus en Bernardus Bosch,
de komst der revolutie-legers als een wonder des Heeren
vierde in zijn hooggestemde leerrede „Ons Verlost en
Juichent Vaderland", zagen anderen de kerkvervolging in
het verschiet. De gebeurtenissen in Frankrijk en België
hadden deze laatste groep niet weinig versterkt en de
leidende geestelijkheid had zich vrijwel in haar geheel op
dit standpunt geplaatst ' ) ·
I ) Gerrit Paape, Republikeinech SpeelreUje van Vrankryk naar Holland. II. 6 9 — 7 1 .
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Herhaaldelijk was deze ommekeer der vrôegér zòo „weldenkende" Neder landsche katholieken aan het Fransche
hoofdkwartier gerapporteerd, waar men er bij den inval in
de Republiek ook inderdaad rekening mede hield.
Vooreerst droeg men er zorg voor, om door eene opmerkelijke propagandistische activiteit de opvatting te
bestrijden, dat de Franschen hier den godsdienst zouden
vernietigen, en om luide aan alle dissenters te verkondigen,
dat hunne achterstelling van dit oogenblik af had opgehouden te bestaan. De proclamatie, welke de volksrepresentanten bij het Noorderleger, Haussman, Bellegarde
en La Combe du Tarn, te 's-Hertogenbosch op 21 October
1794 aan de Bataven richtten, verklaarde uitdrukkelijk :
„Uwe godsdienstige gevoelens zullen alom geëerbiedigd
worden" 2 ) . En toen de representant Alquier te 's-Gravenhage gelegenheid kreeg om de ernst van deze belofte te
bewijzen door de bestraffing van eenige sansculotten, welke
zich tijdens een kerkdienst onbehoorlijk gedragen hadden,
wist men deze gebeurtenis op haar juiste waarde te
schatten
het verhaal werd zelfs opgenomen in de
Handelingen der Amsterdamsche Municipaliteit I 3 ) .
Gerrit Paape, die, als een soort officieele propagandaleider, het hoofdkwartier van generaal Daendels volgde,
begon zijn werkzaamheid na de inname van 's-Hertogenbosch met het uitgeven van een „Vaderlandsche Courant",
waarin hij reeds aanstonds een uitvoerige uiteenzetting en
verdediging van de Fransche godsdienstpolitiek opnam 4 ) .
De Roomschen, schreef hij, behoefden niet bang te zijn
voor de verrtietiging van hunnen godsdienst. Wat hieromtrent in Frankrijk plaats had, was niet het werk der
Fransche natie, zooals die door de Conventie werd vertegenwoordigd. Het waren spontane reacties van een vrij volk,
„dat zijne zotternijen aflegt om wijzer te worden". De
excessen, welke daarbij begaan waren, dienden natuurlijk
te worden betreurd. De staat, aldus ging Paape verder,
schrijft in Frankrijk alleen voor, het geloof in den God der
2)
C. Rogge, Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in
de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, 1796. 147. Deze verklaring werd
herhaald in het Manifest van de Representanten des Franschen Volks bij
den intocht in Holland op 19 J a n u a r i 1795 : a. w. 214.
3)
Handelingen der Municipaliteit van A m s t e r d a m . I, 1 3 3 — 1 3 4 .
4)
's-Hertogenbossche Vaderlandsche Courant. 30 Vend. A n III (Dinsdag 21 October 1 7 9 4 ) . Vrijwel letterlijk hetzelfde i n : G. Paape, Republikeincch Speelreisje van
гапкгцк naar Holland. II, 2 0 — 4 2 en 6 6 — 7 .
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natuur, iets dat door alle redelijke wezens moet worden
aanvaard en dat ook noodzakelijk is, wil men niet iederen
grondslag van zedelijkheid en waarheid ondermijnen.
Tegenover de diverse godsdiensten neemt de staat een
volkomen onverschillige houding aan. Hij verbiedt de godsdienstige geschillen niet, mits de publieke rust niet wordt
verstoord, doch hij weigert ze te betalen. De Franschen
schaffen derhalve iederen heerschenden godsdienst af en
laten allen in het godsdienstige volkomen vrijheid. Ditzelfde
zal men ook in ons vaderland te verwachten hebben 5 ) .
Die volkomen vrijheid van godsdienstoefening voor
alle gezindten en opheffing van den heerschenden godsdienst werd ook opgenomen in de capitulaties, welke de
Fransche generaals in Januari 1795 met de verschillende
provincies sloten 6 ) . Waar men van den kant der oude
regeering handhaving van de predominante religie zocht
te bepleiten, zooals te 's-Hertogenbosch en in het gewest
Holland, werd zulks door de Franschen resoluut van de
hand gewezen 7 ) . Op grond van deze stukken, gaf zich de
Amsterdamsche patriot J. Franc van den Corput veel
moeite, om de vooraanstaande katholieken, speciaal de
geestelijken zijner stad, die alleen door godsdienstige
bezwaren van een sympathiseeren met de revolutie werden
teruggehouden, gerust te stellen omtrent de toekomst
hunner kerk, die van de verandering niets dan verbetering
te verwachten had, wijl de onbillijke financieele lasten,
waardoor zij gedrukt werd, nu spoedig zouden ophouden 8 ) .
Men liet het echter niet bij deze propaganda in de ruimte.
Overeenkomstig de raadgevingen, welke de patriot Blauw
in September 1794 aan minister Deforgues had doen toekomen 9 ) , was men er op bedacht, maatregelen te treffen,
om zich van een welwillende of althans neutrale houding
der geestelijkheid te verzekeren. Op 29 October 1 794 werd
de vicaris van 's-Hertogenbosch, „burger" Antonius van
5)
Dezelfde propaganda voerde Paape in zijn weekblad „De Keezen•ociëteit", waarvan slechts zes nummers versebenen. (J. C. A. Hezenmans,
's-Hertogenbosch. . . . 464
467).
6)
С Rogge, Tafereel
33, 208. 214, 245 en 2 5 1 .
7)
J. C. A. Hezenmans, 's-Hertogenbosch. . . . 456. — C. Rogge,
Tafereel
212.
Θ) Handelingen Municipaliteit Amsterdam. I, 269 vv.
9)
H. T. Colenbrander, Gedenkstukken
I, 357. — Vgl. H. T.
Colenbrander, D e Bataafsche Republiek. 3 4 — 3 5 .
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Alphen, bij generaal Daendels ontboden voor het ín ontvangst nemen van eenige „elucidatiën". Jammer genoeg
bezitten wij geen verslag van deze ongetwijfeld belangwekkende bijeenkomst. Doch het oproepingsbriefje geeft
reeds duidelijk aan, dat Daendels zich voor de verwezenlijking van zijn „allerheilzaamst oogmerk", zooals dat in
de proclamaties was uiteengezet, van de medewerking en
den invloed van den vicaris wilde verzekeren , 0 ) . De
aartspriester van Amsterdam, werd op 21 Februari 1795
met de pastoors Cramer en Hegeman voor het Comité van
Waakzaamheid ontboden, waar hem plechtig de gelijkheid
van godsdienst en deszelfs volledige vrijheid werd aangekondigd. Daarna volgde de plechtige aanbieding van broederschap door handgeving " ) . Te Leiden werden de geestelijken bij publicatie van 20 Januari zelfs uitdrukkelijk
vermaand, om zich in hunne redevoeringen te wachten
voor alles, wat de orde en rust zou kunnen storen , 2 ) . In
dit verband hebben wij het feit te bezien, dat de eed op
de rechten van den mensch van 9 Maart 1 795 in Holland
ook aan de geestelijken werd voorgeschreven, hetgeen tot
zooveel verdeeldheid onder den clerus aanleiding zou geven.
Wegens het belang dezer kwestie voor de kennis van de
denkbeelden van de geestelijkheid zullen wij dit punt, te
samen met eenige andere moeilijkheden van principieelen
aard, in een afzonderlijk hoofdstuk bespreken.
) .'
Het verloop van den oorlog had medegebracht, dat
Staats-Brabant het eerst was „bevrijd" en de overwegend
katholieke bevolking van dit gewest nam de gelegenheid
waar, om de reeds zoolang gewenschte ontvoogding van
het gezag der Staten-Generaal tot werkelijkheid te maken.
Ingevolge der Fransche proclamaties als gelijke en volwaardige staatsburgers erkend, kwamen de katholieken
overal in de bestuurslichamen naar voren. Zoodra
de Fransche legers in den herfst van 1794 het gewest
binnenrukten, werden de bestaande regeeringen vervangen
10)
Archief Bisdom 's-Hertogenboech. Verzameling Schutjes, Bundel:
Plakkaten 1 7 9 7 — 1 8 0 9 .
II)
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II, port. Ingekomen Stukken, Brieven van verschillende vrienden, over den eed der
geestelijken op de Rechten van den Mensch : Hidde Heeremiet, secretaris
van het Comité van Algemeene Waakzaamheid aan Ten Hulscher, 20
Februari I 795 en Van Alphen aan Ten Hulscher, Schyndel 9 Maart I 795.
12)
С Rogge, Tafereel
273.
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door splinternieuwe municipaliteiten. Te 's-Hertogenbosch
stelde het radicaal-revolutionnaire „Comité Batave" reeds op
22 October een nieuw stadsbestuur aan, dat gedeeltelijk uit
katholieken, gedeeltelijk uit protestanten bestond, evenals
de pas opgerichte Chambre des Comptes ' 3 ) . Te Eindhoven
werden de plaatsen der gevluchte protestantsche regenten
door katholieken ingenomen en ook Helmond kreeg op
16 December een zuiver katholieke municipaliteit l 4 ) .
In de verschillende centrale bestuurslichamen, welke de
Fransche volksrepresentant Portiez de l'Oise, na het échec
van het onbekwame „Comité Batave", in Brabant instelde
(9 Januari 1795), zaten eveneens verscheidene katholieken,
zooals de Bosschenaars W. J. Heeren, E. Heijmans, Th.
van Rijckevorsel en de Helmondenaar H. van Moorsel. De
actie voor de gelijkstelling van Staats-Brabant met de
overige gewesten, welke in deze colleges haar oorsprong
vond en die, zooals ook Nuyens opmerkt , 5 ) , van zoo
groóte beteekenis is geweest voor de emancipatie der
Nederlandsche katholieken in het algemeen, ging weliswaar
uit van den doopsgezinden Pieter Vreede, maar geheel
katholiek Brabant stond hierbij, ondanks eenig meeningsverschil over de te volgen methode, gesloten achter den
Leidschen lakenfabrikant, die sinds 1790 zijn bedrijf naar
Tilburg had overgebracht. Het mag ongetwijfeld een geluk
heeten, dat deze energieke figuur zich aan het hoofd der
beweging heeft gesteld. Maar wij meenen het toch te mogen
betwijfelen, of de actie van Vreede zou hebben kunnen
slagen zonder de medewerking van katholieken als J. Pannebacker te Waalwijk, J. Havermans te Breda, J. A. Krieger
te Grave, F. Guljé en P. Verhoysen te Helmond en zelfs
ook van minder vooruitstrevende figuren als W. J. Heeren,
E. Heijmans en Mr. P. E. A. de la Court te 's-Hertogenbosch. De moeilijkheden, waarmede men te kampen zou
krijgen, waren daartoe te talrijk en te groot.
Tot goed begrip van de zaak dient men in Brabant
gedurende deze periode vier stroomingen degelijk van
13) Het „Comité Batave" bestond uit Willem en Jan Hubert, Gerrit
Paape, den dansmeester Diot, Pieter Vreede en den secretaris Timaeus : J. C.
A. Hezenmans, ' s - H e r t o g e n b o s c h . . . . 4 6 1 — 4 6 3 .
14) A. M. Frenken, Helmond in het verleden. 's-Hertogenbosch, 1929.
205.
15) Onze Wachter. I ( 1 8 8 1 ) 86. — Zie voor het hierna volgende :
J. C. A. Hezenmans, 's-Hertogenbosch. . . . 468 546, aangevuld door
Th. Goossen«, Het keerpunt van Brabant. Tilburg, 1930.
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elkaar te onderscheiden. Vooreerst hebben wij rekening
te houden met de groep der Brabantsche protestanten, die
vooral in het Noord-Westen van de provincie zeer talrijk
waren, doch ook te 's-Hertogenbosch, het oude bestuurscentrum, nogal over eenigen invloed beschikten. Deze groep,
waarvan de Vierlingsbeeksche predikant Stephan Hanewinkel de spreekbuis zou worden, vreesde, over het
algemeen gesproken, ten zeerste een „katholiek" bestuur
en zag derhalve het liefst het gezag van de Staten-Generaal
voor het oude Generaliteitsland gehandhaafd. Toen dit
onmogelijk bleek, trachtte men in het Noord-Westen tot
afscheiding van Brabant en aansluiting bij Holland te
komen.
Vervolgens is er de houding van het 's-Hertogenbossche
stadsbestuur, dat weliswaar sterk ijvert voor de erkenning
van Brabant als zelfstandig gewest en toelating van zijn
vertegenwoordigers in de Staten-Generaal, doch dat die
vertegenwoordiging naar uit de Middeleeuwen stammende
opvatting alleen door de steden wilde doen geschieden.
Leidende figuren zijn hier W. J. Heeren en E. Heijmans.
Pieter Vreede daarentegen, die door den Bosschen
geschiedschrijver J. C. A. Hezenmans herhaaldelijk van
heerschzucht wordt beschuldigd, wijl hij tegen deze hoofdstedelijke aspiraties stelling nam, maar in wien wij liever
een verdienstelijk gangmaker van de al te schuchtere,
misschien zelfs al te sloome Brabanders „uit de provincie"
willen zien, streefde er naar, om het geheele gewest,
dus ook het platteland, politiek mondig te maken. Hij wilde
de oude stedelijke voorrechten afschaffen en de vertegenwoordigers in het landsbestuur door het geheele gewest
laten kiezen. Bij deze actie sloten zich een zestigtal plaatsen
uit de Meierij aan, terwijl de Waalwijker Jan Pannebacker
als de belangrijkste medewerker van Vreede kan worden
beschouwd.
Een vierde weinig talrijke, doch zeer actieve en luidruchtige groep vormden de felle revolutionnairen naar
Franschen snit, waarvan de Bossche architect Willem
Hubert met zijn zoon Jan de leiding hadden. Geheel onder
invloed staande van Rousseau en de Encyclopedisten,
hadden de Huberts in het beginstadium der omwenteling
te 's-Hertogenbosch met Gerrit Paape een groóte rol
gespeeld. Na de opheffing van het „Comité Batave" waren
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zij echter uit de leiding verdrongen en nu organiseerden
zij hun aanhang in de Bossche Vaderlandsche Sociëteit.
Vanhieruit propageerden zij eerst de inlijving van Brabant
bij Frankrijk en dwarsboomden zij later langs demagogischen weg zoowel de actie van het stedelijk bestuur als
die van Pieter Vreede en de provinciale representanten.
Gedurende het geheele jaar 1795 hielden zij Den Bosch
in beroering, waar zij blijkens verkiezingsuitslagen een niet
geringen aanhang hadden.
De ideeën, welke in deze groep leefden, worden niet
onaardig uiteengezet in een propaganda-pamflet, dat gegoten is in den vorm van een gesprek tusschen een
municipaal en een lid van de club „'t Schootsvel" , 6 ) . De
municipaal erkent, dat men zooveel van „het oude
Gothische staatsgebouw" behouden heeft, als mogelijk was
zonder dat dit te duidelijk in het oog zou loopen. De burger
schimpt op de vroedschap, wier beraadslagingen nog steeds
te veel geheim gehouden worden. De natuur wil hij
beschouwd zien als leermeesteres der menschen. De daaruit
voortvloeiende gelijkheid geeft aan allen het recht om te
doen wat zij willen en om alleen voor waar te houden,
wat onderzoekbaar is. Als de municipaal vol schrik
opmerkt, dat dit kettersch is en dat aan den burger
communie en absolutie zullen worden geweigerd, lacht deze
hem uit : de geloofsdwang heeft opgehouden ; ofschoon
hij in een Opperwezen gelooft, Iaat hij zich toch alleen
door de rede leiden en hij dweept met de oude heidenen 1
Het groóte spel begon, toen de Staten-Generaal aanstonds na de „bevrijding" van het Noorden, de Generaliteitslanden „provisioneel" weer onder hun oppermacht wilden
brengen. In Brabant vertrouwde men dat „provisioneele"
echter niet. De „Administration Centrale Supérieur" te
's-Hertogenbosch was op haar quivive en zond op voorstel
van Vreede twee harer leden, Van Nieuwvliet en Heeren,
naar de Fransche representanten te 's-Gravenhage, waar
zij de meest geruststellende verklaringen ontvingen. De
representant Ramel kwam persoonlijk naar Den Bosch en
regelde op 31 Maart de bevoegdheden van de „Admini16) Petit 7687. Iets van en voor deezen tijd. De Patriot-Aristocraat
of Gesprek, gehouden tuaechen een Lid uit de Municipaliteit en een Lid
uit de Club 't Schootavel. Brutu· Bosch ('s-Hertogenbosch, 1795) Ьц Palier.
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stration Centrale" zoodanig, dat het gewest voor altijd aan
het gezag der Staten-Generaal onttrokken was. Te 's-Hertogenbosch werd een „Tribunal criminel de dernier ressort"
ingesteld, een gerechtshof, dat in de plaats zou treden van
den Raad van Brabant te 's-Gravenhage, terwijl de municipalen door het volk zelf zouden worden gekozen. Tegelijk
werd de vrijheid van godsdienst officieel afgekondigd en
werden de katholieken vrijgesteld van het betalen der
recognitiegelden. Volgens deze regelingen hadden nu op
4 April de eerste verkiezingen plaats en het is wel teekenend
voor de verhoudingen, dat de protestanten, die te 's-Hertogenbosch eenige municipaliteitzetels kregen aangewezen,
voor de eer bedankten.
Met de door Ramel ingevoerde bestuurswijzigingen was
de ,,slag om Brabant" echter nog niet gewonnen. Bij het
verdrag van 's-Gravenhage, dat op 16 Mei 1795 tusschen
Frankrijk en de Republiek der Vereenigde Nederlanden
werd gesloten, was het Generaliteitsland definitief aan de
oude Republiek toegewezen. Het gevaar voor inlijving bij
Frankrijk was daarmede afgewend, 'doch omtrent de
positie, welke Brabant binnen het Nederlandsche gemeenebest zou innemen, was niets bepaald. Men was dus wederom
overgeleverd aan de besluiten, welke in Den Haag zouden
vallen, en ondanks eenige platonische liefdesverklaringen
van dien kant zou het al spoedig blijken, dat de „zeven
zusters" voorloopig alles in den ouden toestand wilden
laten. Hiertegen kwamen de Brabanders allerwegen in het
geweer, maar in het begin was de samenwerking tusschen
hen ver te zoeken. 's-Hertogenbosch zocht contact met de
andere steden, Breda, Grave, Bergen-op-Zoom en Steenbergen, waarna men een deputatie onder leiding van W.
J. Heeren naar Den Haag zond, om zoo mogelijk in de
Staten-Generaal zitting te nemen. Maar ook Vreede was
met Pannebacker naar 's-Gravenhage getogen, om de
vertegenwoordiging van het geheele gewest te bepleiten.
Uiteraard werden beide deputaties door de Haagsche
beeren tegen elkaar uitgespeeld. Vreede, die dit inzag, deed
daarom eenige toenaderingspogingen, welke echter door de
Bosschenaren werden afgewezen. Toen ging hij zijn eigen
weg en riep hij tegen 6 Juni te Tilburg een vergadering
bijeen van afgevaardigden uit de vier kwartieren der Meierij,
uit het land van Cuyck en uit eenige steden. Op het laatste
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moment probeerden de Bosschenaars nog afzonderlijke
onderhandelingen aan te knoopen met de kwartieren der
Meierij, doch het was nu te laat. Er zat voor de hoofdstad
niets anders meer op, dan eveneens afgevaardigden naar
de Tilburgsche bijeenkomst te sturen, die zich op 1 1 Juni
constitueerde als „Gedeputeerden provisioneel representeerende het Volk van Bataafsch Braband". Met uitzondering van 'Holland wilden de oude Provinciën deze
Representanten echter niet erkennen, nog minder hun
zitting en stem verleenen in de vergadering van Hunne
Hoog Mögenden.
Op 8 Juni hadden de Staten-Generaal juist een publicatie
uitgevaardigd, waarbij zij voorloopig tot aan de bijeenroeping der Nationale Vergadering den status van Generaliteitsland weer invoerden en alle wetten en verordeningen
,,van vóór den oorlog" weer van kracht verklaarden.
Weliswaar stonden zij vrijheid van godsdienstoefening toe,
maar alleen in die gebouwen, welke vóór den inval der
Franschen daartoe gediend hadden. Nimmer zouden zij
dulden, dat een godsdienstige gezindheid kerken in bezit
nam, welke haar toen niet behoorden. Dit laatste was een
reactie op het naasten van eenige leegstaande oude kerken
door de katholieken met toestemming der Representanten,
doch tegen den uitdrukkelijken wil van vicaris Van Alphen
in , 7 ) . Mede naar aanleiding van een request uit Steenbergen „tegens de kwaade behandeling der (lees : door de)
Roomsgezinden" ' 8 ) , besloten de Staten zelfs een commissie naar Brabant te zenden, om hun gezag desnoods
met behulp der gewapende macht te herstellen. De
dragonders verschenen inderdaad, maar de Representanten
zetten zich schrap en handhaafden hunne aanspraken op
de souvereiniteit. Het geheele gewest kwam in beroering
en er dreigde serieus een gewapend conflict.
Met de grootste moeite slaagden de Bosschenaars Heeren
en Heijmans erin, contact tot stand te brengen tusschen
17) P. Woordeloos, De reatitutiel der kerken in den Franschen tijd.
Nijmegen—Utrecht, 1937. 4; — De houding van den Apostolischen Vicaris
A. van Alphen ten opzichte van het in gebruik nemen der genaaste kerken :
B.B. XIV ( 1 9 3 6 ) 2 1 1 .
18) Dagbladen der Provieioneele Representanten van Holland, 5 Juni
1795. — O o k te Woensel maakten de katholieken zich aan ongeregeldheden
schuldig. In de protestantsche kerk werden preekstoel en meubilair vernield,
bijbels en gebedenboeken verscheurd. L. С Α. Houben, Geschiedenis van
Eindhoven. II, 352.
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de Statencommissie en de Representanten te Tilburg, welk
contact, na een voor Brabant gunstige interventie van den
Franschen generaal Sauviac, uitliep op een voorloopige
overeenkomst, het z.g. „Plan van Tusschenbestuur", dat
uiterlijk tot 31 December 1795 zou gelden. Was de
Nationale Vergadering, waarin ook Brabant zitting zou
nemen, op dien datum nog niet bijeengeroepen, dan zou
het gewest afgevaardigden mogen zenden naar de StatenGeneraal. Volgens dit Plan van Tusschenbestuur moesten
er 27 nieuwe representanten in dubbeltallen door de
municipaliteiten worden gekozen, die door de StatenGeneraal zouden worden „gerangschikt" : de 27 eersten
zouden representanten zijn, de overigen plaatsvervangers.
De Provisioneele Representanten zouden de „administratie"
van Bataafsch Brabant voeren op den ouden voet met deze
yitzonderingen, dat te 's-Hertogenbosch een eigen hof van
justitie werd opgericht, hetwelk voor de helft uit katho
lieken zou bestaan, en dat de vrijheid van godsdienstoefening
„binnen de plaatsen daartoe geschikt" uitdrukkelijk werd
vastgesteld. Men zal het hebben opgemerkt : deze laatste
formuleering is iets gunstiger dan die der proclamatie
van θ Juni.
Ondanks het heftige verzet der Vaderlandsche Sociëteit
te 's-Hertogenbosch, waarbij door Hubert en zijn aanhang
Jacobijnsche methodes gevolgd werden, zoodat Heeren,
Vreede en Pannebacker zelfs persoonlijk gevaar liepen,
ondanks de beroeringen, welke deze sociëteit ook in
de dorpen verwekte, werd het Plan van Tusschenbestuur
bij volksstemming aangenomen en op 8 Augustus te
Tilburg geratificeerd. De verkiezingen voor het college van
Representanten hadden vervolgens plaats en reeds op 14
Augustus was de uitslag van de „rangschikking" bekend,
waarover men zich in katholieke kringen wel tevreden
toonde. De Bredasche pastoor Ignatius van Gils vond de
Representanten „tot dusverre vrij gezeggelijk", terwijl
kapelaan J. H. van der Borght, die een broer in het college
had zitten, aan vicaris Van Alphen kon melden, dat de
Representanten dezen „in alles zouden willen voldoen , 9 ) .
19) Ign. van Gils aan A. van Alphen, Breda 13 October 1 7 9 5 ; —
J. H. van der Borght aan A. van Alphen, '»-Hertogenbosch 27 October
1 7 9 5 : Archief Bisdom 'e-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes, Bundel:
A. van Alphen.
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De protestantsche bevolkingsgroep bleef echter moeilijkheden maken. Van den eenen kant bewogen de dorpen in
het Noord-Westen der provincie te 's-Gravenhage hemel
en aarde om niet onder een katholiek bewind te geraken,
van den anderen kant gedroegen zich de gereformeerde
ambtenaren soms alsof er totaal niets was veranderd.
Ofschoon de vrijheid van godsdienst nadrukkelijk was vastgelegd, bleven zij de oude plakkaten handhaven en in het
land van Breda begonnen de drossaards in September en
October weer rustig de recognitiegelden te vorderen. Van
de tegenbevelen der Representanten trokken zij zich aanvankelijk niets aan. De door katholieken in gebruik genomen
kerken werden hier en daar teruggevorderd onder voorwendsel, dat zij eigendom der hervormden waren. Dit
gebeurde zelfs in plaatsen, waar geen hervormde gemeente
bestond. Handig wisten de protestanten gebruik te maken
van de in het Plan van Tusschenbestuur met opzet verdoezelde kwestie van de souvereiniteit. De Representanten
bleven volhouden, dat deze bij hun college berustte, terwijl
de Staten-Generaal vasthielden aan de letter der overeenkomst, waarbij aan de Representanten slechts de ,,administratie" over het gewest was toegekend. Tegenover het
gewestelijk bestuur konden de protestanten zich dus
altijd beroepen op Den Haag, waar men zich maar
al te graag ook met de interne zaken van Brabant bleef
bemoeien.
Om nu de toenemende spanning tusschen katholieken
en protestanten, die ook voor de definitieve verkrijging van
zelfbestuur gevaarlijk kon worden, zooveel mogelijk op te
heffen, vaardigden de Provisioneele Representanten op 1
October een proclamatie uit, waarin zij een aantal gedragsregels aangaven, welke de aanhangers der beide confessies
te volgen hadden. Alle godsdiensten, zoo verklaarden zij,
staan op gelijken voet onder de bescherming der wet. Het
is verkeerd, om bij het vergeven van ambten en bij verkiezingen op den godsdienst te letten en nog verkeerder,
om daarbij een zekere evenredigheid tusschen Roomsch
en gereformeerd te willen tot stand brengen. De protestanten
moeten tevreden zijn met de volle vrijheid, welke zij genieten, maar afstand doen van het begrip van overheersching.
Het onderscheid tusschen den heerschenden en den getolereerden godsdienst is vervallen. De kerken, welke zij niet
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gebruiken, moeten zij niet beschouwen als hun eigendom,
maar voorloopig, tot erover beschikt is, aan de Roomschen
in gebruik laten. De Roomschen moeten de gereformeerden
niet uit de gemeentebesturen weren, maar zich verlaten op
de vrijheid en gelijkheid, die hun verzekerd is 2 0 ) .
Deze proclamatie had helaas weinig resultaat. De spanningen bleven aanhouden en in den Westhoek zette men
de plannen tot afscheiding door. Willemstad, Princeland
en Dinteloord waren er in geslaagd, een besluit van de
Staten-Generaal los te werken, waarbij hun werd toegestaan
bij volksstemming te beslissen, of zij al dan niet bij Brabant
zouden blijven. De uitslag was natuurlijk niet twijfelachtig
en ondanks de verontwaardigde protesten der Representanten, welke door de Staten-Generaal fijntjes met een
beroep op de Rechten van den Mensch werden weerlegd,
ging genoemde streek voor Brabant verloren.
Een nieuwe publicatie, door de Representanten op 15
December uitgevaardigd, zal de verhouding tot de protestanten zeker niet verbeterd hebben. Aangezien de Representanten ,,het hatelijke, zoo niet onnatuurlijke stelsel van
een praedominanten godsdienst en een slechts getollereerden" niet wenschten te erkennen en zij ook de hervormden
niet als eigenaars der door hen gebruikte kerken wilden
beschouwen, verklaarden zij hierbij de kerken, torens en
klokken tot eigendm van de gezamenlijke ingezetenen der
gemeenten en stonden zij zoowel aan de katholieken als
aan de hervormden het luiden der klokken toe.
Op 31 December liep de ambtsperiode der Provisioneele
Representanten af en moesten zij het bestuur overdragen
aan een nieuw college van Representanten, dat op 20
December bij getrapte verkiezingen was aangewezen. Ook
nu weer hadden de principieele katholieken de overhand.
Pastoor Ignatius van Gils schrijft aan den Bosschen vicaris
Antonius van Alphen, dat hij meent te mogen vertrouwen,
dat de vergadering, ,,ons in het kerkelijke geenszins hinderlijk, maar op den duur voordeelig zal zijn". De representanten Baesten, Guljé en Van Rooy verklaren aan den
Bosschen deken J. Hoogaerts, ,,dat ze verbaast nooi iets
zouden doen, dat Zijn Hoogwaardigheid (de vicaris) of
20)
Over de schoolkweetie, welke eveneens in dezen tijd aan de orde
komt, handelen wij later afzonderlijk.
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de geestelijken niet gaarne zouden hebben" en ,,zij waren
nu het spel volkomen baas 2 ' ) ·
H u n bestuursperiode begon echter met een tegenvaller.
Ofschoon men in Brabant op grond der overeenkomst van
8 Augustus verwacht had per 1 Januari 1796 zitting te
kunnen nemen in de Staten-Generaal en men daartoe reeds
gedeputeerden benoemd had in de personen van J. F. R.
van Hooff, W . Hubert Jr. en H. Verhees, bleef men in
Den Haag daartegen moeilijkheden maken, vooral van
financieelen aard. Eindelooze onderhandelingen zijn gevoerd
over de quote, die Brabant zou te betalen hebben. Voor
ons doel is het voldoende er op te wijzen, dat daarbij ook
de doorbetaling van de salarissen der predikanten, schoolmeesters en kosters ter sprake kwam. Uit „menschlievendheid" wilden de Brabanders dit blijven doen, doch onder
conditie, dat de afstervenden niet op kosten van Bataafsch
Brabant zouden worden geremplaceerd.
Bij het scheiden der markt kwam men tot overeenstemming op een quote van 3 % . Van Hooff kon de
laatste zitting van de Staten-Generaal nog bijwonen op
1 Maart, denzelfden dag, waarop de Nationale Vergadering
voor het eerst bijeen kwam. Brabant was eindelijk als
achtste provincie erkend, de grootste katholieke bevolkingsgroep van Nederland kon nu medebeslissen over het landsbestuur.
2.

Het begin van de politieke emancipatie der katholieken.

De omwenteling van 1795 maakte het ook aan de
katholieken in de oude Zeven Provinciën aanstonds
mogelijk, hun rol in het politieke leven te gaan spelen.
Het „Vereenigd Committé van Omwenteling in Nederland,
resideerende te Amsterdam", dat overal afgevaardigden
heen zond om de stedelijke omwentelingen te helpen
bewerken, had uitdrukkelijk bepaald, dat bij de verkiezing
en aanstelling van nieuwe besturen „geen onderscheid in
personen of godsdienstige begrippen plaats hebben" mocht.
Zelf had het hiervan het voorbeeld gegeven bij de aan21)
Ign. van Cile aan A. van Alphen, Breda 27 Januari 1796; —
J. Hoogaerts aan A. van Alphen, 'e-Hertogenbosch 7 Februari I 796 : Archief
Bisdom 's-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes, Bundel : A. van Alphen.
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Stelling der municipaliteit van Amsterdam 2 2 ) . Waar in
den eersten roes der vrijheidsvreugde de godsdienstige
verschillen werden vergeten en dominé met pastoor hand
in hand om den vrijheidsboom dansten, kan het geen
verwondering wekken, dat de katholieken, van welke het
meest actieve deel met zijn sympathieën aan patriottischen
kant had gestaan, nu ook regeeringsstoelen gingen bezetten
zelfs in plaatsen, waar zij slechts een minderheid uitmaakten.
Te Rotterdam werden de „Fransche broeders" binnen
geleid door den katholieken, doch corrupten makelaar Van
Loon, tevens consul van Spanje 2 3 ) . De wijnsteker J. H.
Midderigh treedt al aanstonds op als een van de 12 „kiezers",
welke hier op 21 Januari een provisioneel stadsbestuur
aanstellen, waarin wij reeds spoedig de namen van A. P.
van der Kun en H. Minderop zullen aantreffen 2 4 ) . Te
Schiedam, waar de talrijke katholieken, branders en
„bovenlanders" uit Brabant en Westfalen, veel invloed
hadden in de burgersociëteit, berustte de leiding der
omwenteling in handen van Jacobus Nolet, die dan ook met
zijn familielid J. van Waterschoot op 21 Januari in de
eerste provisoire regeering zitting nam en spoedig tot
hoofdschout werd benoemd. De in den loop van 1795
gekozen municipaliteit telde hier op de achttien leden zes
katholieken en twee aanhangers der oud-bisschoppelijke
clerezij, terwijl in het comité, dat de verkiezingen had
voorbereid, niet minder dan vier van de zeven leden
katholiek waren. Ook in de colleges van schepenen en
vredemakers zaten telkens twee geloofsgenooten van
Jacobus Nolet 2 5 ) . Bij de verkiezingen, welke op 19 Januari
te Leiden in de Marekerk zijn gehouden, werden de
katholieken S. J. van Langen en A. C. van Bommel tot
leden der municipaliteit aangesteld 2 6 ) . In den derden
22)
C. Rogge, T a f e r e e l . . . . 333. — Handelingen Municipaliteit van
Ameterdam. I, blz. XIII.
23)
C. te Lintum, Een Rotterdamech Gedenkschrift uit den Patriottentyd en de dagen, der Revolutie : Bijdr. Med. H. G. XXXI ( 1 9 1 0 ) 206.
24)
N. Ned. Biografisch Woordenboek. VIII ( 1 9 3 0 ) 1153—1154. —
F. L. Koch, Rotterdam onder de Bataafsche Republiek : Rotterdamech
Jaarboekje ( 1 9 3 6 ) 9 2 — 1 0 0 en ( 1 9 3 8 ) 147.
25)
К. Heeringa, Schiedam in den Patriottentyd : B. V. G. O. IVe reeks,
IH ( 1 9 0 3 ) 2 1 3 — 2 1 9 .
26)
С. Rogge, Tafereel. . . . 2 6 8 ; — P. J. Blok, Geechiedeni· eener
Hollandsche Stad. IV, 3 1 — 3 2 .
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provisioneelen raad der stad Leiden, welke op 24 November
1795 bijeenkwam, waren de gereformeerden zelfs in de
minderheid tegenover de protestantsche dissenters en de
Roomsch-gezinden 2 7 ) .
Zoodra de vrijheidsroes eenigszins was bedaard, brak
hiertegen vanzelfsprekend een reactie los en kwamen de
geloofsgeschillen hier en daar weer naar boven. Te Leiden
zette het overwicht der dissenters bij de gereformeerden
veel kwaad bloed. Nadat te Schiedam tweemaal periodieke
verkiezingen waren gehouden ( 1 7 9 6 — 1 7 9 7 ) , waren de
katholieken weer uit de municipaliteit verdwenen 2 8 ) en
ook te Amsterdam en te Nijmegen hadden woelingen
plaats, welke in de godsdienstige tegenstellingen haar
oorsprong vonden 2 9 ) . Te Nijmegen kwam het tot heftige
conflicten tusschen de Roomsche sociëteit „Eendragt maakt
Magt" eenerzijds en het protestantsche stadsbestuur,
magistraat en gemeenslieden anderzijds, welke laatsten
een verkiezingsplan hadden opgesteld met het doel om aan
„het meest verlichte gedeelte der Burgerye, meest al uit die
van den Protestanten Godsdienst bestaande" het overwicht
in het stadsbestuur te verzekeren, waartegenover de eersten
aan hun eisch van algemeene verkiezingen vasthielden.
Een commissie uit den Gelderschen Landdag slaagde er
niet in, de eendracht te herstellen, zoodat de sociëteit, het
wachten moede, op 11 en 12 December met geweld de
macht in handen nam en het stadhuis bezette, waartoe zij
zelfs de boeren uit de omgeving met stokken gewapend
te hulp liet komen. Bij de verkiezing, die daarna gehouden
werd, kregen de katholieken en de protestanten netjes
ieder de helft der regeeringsstoelen 3 0 ) .
Doch ondanks deze wrijvingen, misschien juist daardoor,
bleven de katholieken voor hun rechten opkomen. In de
provincie Utrecht gingen zelfs verscheidene dorpspastoors
zich met de politiek bemoeien en zitting nemen in de
municipaliteiten ^ ) . Op de Hollandsche dorpen waren de
27)
P. J. Blok, B . W . IV, 47.
ν
28)
K. Heeringa. Uit de Geschiedenie van Schiedam : B. V. G. O. IVe
reek., X ( 1 9 1 2 ) 2 1 9 — 2 2 0 .
29)
Anonymus aan Noël, Amsterdam 12 Januari 1796 : H. T. Colenbrander, G e d e n k s t u k k e n . . . . II, 30.
30)
N. Ned. Jaarboeken ( 1 7 9 5 ) 7 1 2 7 — 7 1 6 5 .
31)
Ciamberlani aan Cerdil, 2 December 1795 : A. G. A. B. U., XXXVI
( 1 9 1 0 ) 353 v.
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katholieken al even actief als in de steden. Hier en daaï
bezetten zij zelfs het geheele dorpsbestuur 3 2 ) , hetgeen
weer aanleiding gaf tot ernstige spanningen met de
protestanten over het gebruik van klokken en torens,
zoodat de Provisioneele Representanten van Holland al
spoedig hunne aandacht moesten wijden aan „de ongemesureerde religie-ijver der roomschgezinden" 3 3 ) .
Dergelijke moeilijkheden met de protestanten deden zich
ook voor in die streken van Overijsel en Gelderland, waar
een belangrijk deel der bevolking katholiek was. Toen
medio 1795 te Ootmarsum een comité van waakzaamheid
werd gekozen, waarin zes van de zeven leden Roomsch
waren en een municipaliteit, waarin op de zes leden vier
katholieken zaten, wendden de protestanten van die plaats
zich tot het provinciale bestuur van Overijsel met het
verzoek, om deze regeering te ontbinden en een nieuwe aan
te stellen, waarin de zetels gelijkelijk tusschen beide religies
zouden worden verdeeld. Inderdaad trachtten de Provisioneele Representanten van Overijsel in deze richting een
oplossing voor de moeilijkheden te vinden, doch de katholieken gingen hierop niet in : zij hadden de meerderheid
en waren dus tegen een dergelijke verdeeling der zetels.
Herhaaldelijk werden commissies naar Ootmarsum gezonden om de twisten bij te leggen, doch zonder resultaat,
zoodat de Representanten op 21 November ten einde raad
zelf een municipaliteit benoemden, welke na eenige dreigementen door de bevolking werd aanvaard 3 4 ) . Ook de
twisten te Haaksbergen, Losser, Enschede, Te Enter, Aselo
en Borne 3 5 ) , en de wrijvingen in de dorpen van Maas
en Waal en Over-Betuwe 3 6 ) , welke wij later zullen
bespreken, wijzen er op, dat de katholieken zich hier voortaan in het openbare leven wilden laten gelden.

32)
Aldu» te Hoogemade (Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 13 Juli 1 7 9 5 ) ; — te Spanbroek (Kerk. ВіЫ. Nieuws. II n. I I ,
2 5 9 — 2 7 4 ) . Dergelijke moeilijkheden te N o o t d o r p : B . B . H . LVI ( І 9 3 )
93.
33)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, I Juli 1795.
34)
W. J. Formsma, De Revolutie in O o t m a r s u m : Verslagen en Mededeelingen der Vereeniglng voor Overijseelsck Regt en Geschiedenis, LIV
( 1 9 3 8 ) 1 3 9 — 1 4 4 . — J. Theunisz, Overijsel in 1795. Amsterdam, 1943.
107, 130, 150 en 162.
35)
J. Theunisz, a . w . 73, 94, 107. 122, 129 en 173.
36)
P. Noordeloos, De restitutie der kerken. 1 3 — 3 3 .
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In de gewestelijke bestuurslichamen, die natuurlijk terstond na de omwenteling vernieuwd werden, verschenen
eveneens reeds aanstonds katholieken.Jacobus Nolet vertegenwoordigde zijn vaderstad op de vergadering, welke
op 24 Januari te Amsterdam gehouden werd, om de bijeenroeping voor te bereiden van de Provisioneele Representanten van het volk van Holland, in welk college hij
aanstonds zitting kreeg en met belangrijke functies werd
belast 3 7 ) . Ook de Rotterdammer A. P. van der Kun
maakte meermalen deel uit van het
gewestelijk
38
bestuur
) . De katholiek C. J. Branger uit Amsterdam
werd op 27 Januari benoemd, om met twee anderen de
werkzaamheden van de Gecommitteerde Raden in WestFriesland en het Noorder-Quartier voort te zetten. Op 12
Maart werd hij opgenomen onder de Provisioneele
Representanten, waarvan zijn geloofsgenoot H. Quesnel
uit Dordrecht reeds sedert 28 Februari lid was 3 9 ) . Bij de
verkiezingen voor de Representanten van het Volk van
Holland in het begin van 1796 kregen zelfs een tweetal
pastoors, J. Meijbeek van Voorburg en A. Gunst van
Poeldijk, een plaats in dit bestuurscollege 4 0 ) . Behalve
G. Aeyeltz en G. Meyer, die na de terugroeping van den
protestant A . Berends voor Ootmarsum zitting namen onder
de Provisioneele Representanten van Overijsel ^ ) , was
ook Th. B. Koek, die door Oldenzaal was afgevaardigd 4 2 ) ,
katholiek. Onder de zes burgers, die te Hulst worden aanbevolen voor het algemeen beheer van Bataafsch Vlaanderen, bevinden zich niet minder dan vijf katholieken 4 3 ) .
Een enkele katholiek brengt het reeds tot een belangrijk
bestuursambt. Zoo werd de Amsterdamsche advocaat Mr.
Alb. Ploos van Amstel op 9 April door de Provisioneele
37) C. Rogge, Tafereel
339 en 3 4 1 . — Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 28 Januari 1795 : Nolet benoemd in het comité
van rekening; — 29 Januari : belast met de zorg voor de requiaitiea ten
behoeve der Franache Representanten.
38) F. L. Koch, Rotterdam onder de Bataafsche Republiek : Rotterdamach Jaarboekje ( 1 9 3 6 ) 90 en ( 1 9 3 8 ) 164.
39) Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 27 Januari, 28
Februari en 12 Maart 1795.
40) Ciamberlani aan Berendtzen, Munster 23 Mei 1796 met copie van
een brief van Gunst aan Ten Hulscher : Oud-archief Aartsbisdom Utrecht.
n. 2. — Vgl. B . B . H . , L ( 1 9 3 3 ) 323.
41) J. Theunisz, Overijsel in 1795. 104.
4 2 ) J. Theunisz, B.w. 78. — J . Witlox, De Katholieke Staatspartij. I, 19.
43) J. Adriaanse, Gedenkboek der Hulsterache Stede. Amsterdam,
1930. 133.
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Representanten van Holland benoemd tot baljuw van
Amstelland, nadat merkwaardig genoeg een ander katholiek,
N. Dommer uit Amstelveen, met een beroep op zijn godsdienst voor dien post had bedankt 4 4 ) . De Leidenaar S. J. van
Langen werd aangesteld als baljuw van Noordwijk. Met
den Amsterdammer Mr. B. S. Sinckel, die ook als schrijver
van een irenisch gestelde apologetische brochure belangstelling verdient 4 5 ) , werd Van Langen door het provinciaal
bestuur aangezocht als lid van de Algemeene Hollandsche
Commissie tot onderzoek naar de politieke en financieele
gedragingen van de leden van het vorige gouvernement,
doch geen van beiden nam deze functie aan 4 6 ) . Toen
Sinckel door de Amsterdamsche municipaliteit benoemd
werd tot secretaris van het comité van justitie aldaar,
weigerden de andere juristen met hem zitting te nemen en
trachtten zij door een „cabale" — een soort staking —
hun katholieken collega tot heengaan te dwingen 4 7 ) .
Desondanks wist hij dit ambt te behouden ; op 28 Januari
1 796 wordt hij immers in deze kwaliteit door de Dagbladen
der Provisioneele Representanten van Holland vermeld.
Bij de reorganisatie van het comité op 15 Maart 1798
bevindt bij zich wederom onder de vier secretarissen en legt
hij als zoodanig de verklaring van afkeer van het stadhouderschap af 4 8 ) .
Het zal bekend zijn, dat in de beginperiode van
de Bataafsche Republiek, naast de officicele plaatselijke en gewestelijke besturen, zich vrijwel overal officieuse
44)
Dagbladen Prov. Repreaentanten van Holland, 27 Maart en 9 April
1795. — Zou Dommer misschien bezwaren hebben gehad tegen den eed
op de Rechten van den Mensch ì
45)
Kn. 22967 : De Weg der Vereeniging voor alle Christenen geöopend.
op redelijke voorwaarden aangedrongen; de bedenkingen deswegen· opgelost en verder ter vriendelijke overweeging voorgesteld aan de Leeraren
der Remonstrantsche Broederschap. Bij gelegenheid van derzelver Brief,
op naam van gemelde Broederschap, rondgezonden aan. alle de Leeraaren
en Opzieneren der Protestantsche Gemeenten in Nederland. Door B. S.
Sinckel. Te Amsterdam, Вц F. J. van Tetroode, H. Gartman, W. Vermandel·
P. van Buuren en J. Weege. 1797. Vgl. G. Bruining, Herinneringen. . . . 294.
46)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 3 Augustus 1795;
P. J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad. IV, 4 0 en 46. — Zie voor
het werk dezer Commissie, dat overigens op niets uitliep : G. Paape, Ver
antwoording. . aan Zijne Committenten, de Burgere van Dordrecht, behel
zende de handelingen der gemelde Commissie en derzelver ontdekkingen.
Den Haag, 1796.
47)
G. Brom, Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland. 19.
48)
Kn. 2 3 0 2 6 . blz. 9.
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lichamen opwierpen met de pretentie, de eigenlijke „volksstem" tot uiting te brengen en het souvereine volk te
vertegenwoordigen. In deze volkssociëteiten, patriottische
vergaderingen, of hoe zij ook mogen heeten, kristalliseerden
zich de meer geavanceerde elementen, die het Fransche
voorbeeld zoo zuiver mogelijk wilden imiteeren en de meer
gematigde officieele representanten luide van „vermomde
aristocratie" en reactionnaire gezindheid beschuldigden.
Vanuit deze sociëteiten werd de actie voor de bijeenroeping
eener Nationale Vergadering, voor een strenge zuivering
der aanhangers van het oude bestuur en voor de vernietiging
van alle provinciale souvereiniteit met de meeste kracht
gevoerd. Dit was het milieu, waarin menschen als Gerrit
Paape zich omhoog trachtten te werken.
Welnu, ook in deze radicaal-gezinde groepeeringen spelen
de katholieken een groóte rol. In de Amsterdamsche „Algemeene Vergadering van Wijkvergaderingen", die zich
ondanks den tegenstand van het stadsbestuur eenigen tijd
naast de municipaliteit als vertegenwoordiging der burgerij
weet te handhaven, zitten twee katholieken, de advocaat
B. S. Sinckel en een zekere E. Sluiter Anthoniez. Eerstgenoemde treedt zelfs op als woordvoerder van dit college
bij de municipaliteit 4 9 ) . Te Voorburg fungeert kapelaan
B. Cramer als secretaris van het plaatselijk comité révolutionnair 5 0 ) , en de reeds genoemde Hendrik Moerings
vervult eenige bestuursfuncties in een volkssociëteit te
Maassluis ^ ) . Te Nootdorp staat de burgersociëteit tegen
de municipaliteit in op de bres voor de belangen der
katholieken 5 2 ) . De volkssociëteit te Druten 5 3 ) en het
comité révolutionnair te Ootmarsum 5 4 ) , waarin zes van
de zeven leden katholiek waren, namen het voor hun
geloofsgenooten op bij het gewestelijk bestuur.
In de „Vergadering van de kleine steden en het platte
land van Holland", waarin de afgevaardigden van ruim
49)
Handelingen Municipaliteit Amterdam. I, 4 4 9 — 4 S I , II, 471 v.,
557 v., 5 8 3 v., 6 4 5 — 7 0 1 ν. en 754.
50)
В. О с к е a a n T e n Hulacher, Leiden 2 Juni 1795 : Oud-arckief
Bisdom H a a r l e m . Dooe : T e n H u h c h e r II. Port. Ingekomen «tukken, Brie
ven . . . . over d e n eed.
5 I ) H e n d r i k Moeringt, Geschiedenissen van, e n in mijn Leeven. I 799,
1 0 5 — 1 0 7 . ( H s . pastorie Maassluis).
52)
B . B . H . , LV1 ( 1 9 3 8 ) 9 3 .
53)
P . Noordeloos, De restitutie der kerken. 3 1 .
54)
J. Theunisz, Overviel in 1795. 131.
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130 volkssociëteiten samenkwamen en die te Leidscbendam
verscheidene bijeenkomsten hield, hadden de pastoors M.
H. Witbols van Naaldwijk en H. J. Kosters van Spanbroek
een leidende positie. Zij maakten deel uit v a n de deputatie,
welke op 2 Juli 1795 een bezoek bracht aan de Provisioneele
Representanten van Holland, om bij monde van Witbols
hunne bezwaren voor te dragen en op het bijeenroepen
eener Nationale Vergadering aan te dringen 5 5 ) . Met Gerrit
Paape bracht de Naaldwijksche pastoor ook een landelijke
organisatie van de volkssociëteiten tot stand, de befaamde
„Centrale Vergadering", die op 20 Juli 1795 te 's-Gravenhage bijeenkwam. Deze „miskende moeder der Nationale
Vergadering", die maar al te gaarne een soort oppertoezicht
over de dochter was blijven uitoefenen, werd echter reeds
bij haar eerste bezoek aan de deur gezet. De „Centralen"
vormden een stel volbloed-unitarissen, die begrijpelijker
wijze door Holland werden gesteund, doch die door
H.H.Mo, en ook later door de Nationale Vergadering als
een „Rijk in het Rijk" krachtig werden bestreden. In 1 796
verbood men bij publicatie hunne samenkomsten als een
verstoring der openbare rust 5 6 ) .
Het vrij groóte aandeel, dat sommige geestelijken in deze
politieke acties meenden te moeten nemen, werd door de
kerkelijke overheid niet met onverdeeld genoegen gadegeslagen. T e n Hulscher klaagt er over in zijn dagboek,
„'t Is waar", zoo schrijft hij, „dat de zugt om den H. godsdienst van nut te zijn, hen daartoe meestal overhaalde ;
maar men zag ras, dat zij er met niet veel eer afkwamen" 5 7 ) .
Ciamberlani rapporteert zonder veel enthousiasme aan den
nieuwen prefect der propaganda, kardinaal Gerdil, dat
sommige pastoors van het Utrechtsche district in de
municipaliteiten zitting genomen hebben ; hij meent hen
echter te moeten ontzien wegens hun invloed op het
provinciale bestuur 5 8 ) . Wanneer de pastoors Meijbeek en
Gunst gekozen zijn tot Representanten van Holland en
55)
Dagbladen Prov. Repreaentanten van Holland. 2 en 3 Juli, 18, 21
en 26 Augustus 1795.
56) C. Paape, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsche
Patriottiamus. Delft z. j . 2 1 7 — 2 3 4 . — G. Rogge, Tafereel
576 v. —
A. J. Kronenberg, Een en ander over Gerrit Paape. z.p.o.j. 50 v.v.
57)
B . B . H . , LVI ( 1 9 3 9 ) 246.
58)
Ciamberlani aan Gerdil, 2 December 1795 : A . G. A. B. U., XXXVI
( 1 9 1 0 ) 353 v.
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den vóórgeschreven eed hebben afgelegd, waarbij zij veïklaarden, aan geen vorst of buitenlandsche macht verbonden
te wezen en alleen aan het volk van Holland verantwoording
schuldig te zijn, zonder dat eenige kerkelijke of wereldlijke
macht behalve het volk hen hiervan zou kunnen ontslaan,
is Ciamberlani zelfs ten hoogste verontwaardigd. Hij schreef
daarover aan Ten Hulscher, die de pastoors ter verantwoording moest roepen. Deze meenden in het belang der
kerk te hebben gehandeld. Over den zin van dien eed
hadden zij het advies ingewonnen van Pieter Paulus, die
hun had medegedeeld, dat de woorden „kerkelijke macht"
hier alleen in politieken, niet in religieuzen zin bedoeld
waren. Aan den paus en de door hem gestelde kerkelijke
overheid wilden zij zich geheel onderwerpen 5 9 ) .
Gezien dq plaatselijke patriottische activiteit van vele
katholieken, kan het geen verwondering wekken, dat menig
district, ook in het Noorden, een katholiek als representant
naar onze eerste Nationale Vergadering afvaardigde. De
geloofsovertuiging van den volksrepresentant moest immers,
volgens de nieuwe theorieën, aan de kiezers volkomen
onverschillig zijn en in deze eerste periode der revolutie zal
dit ook inderdaad dikwijls het geval geweest zijn. Maar er
is nog een andere reden, om het werkelijk zeer groóte aantal
katholieken in de Nationale Vergadering te verklaren.
Ofschoon het idee eener katholieke partij in dezen tijd nog
geheel afwezig is en zelfs in flagranten strijd zou zijn
geweest met de boven gesignaleerde opvattingen, merkt
toch een tijdgenoot reeds op, dat de katholieken, nauwelijks
uit hun achterstelling verlost, sterk aan elkaar kleven en
in de grondvergaderingen één lijn trekken, terwijl de nietkatholieken, onderling verdeeld, schoon meerder in getal,
de zwakste partij worden 6 0 ) . Ongetwijfeld zal dus dfe
natuur wel eens sterker geweest zijn dan de leer en zullen
zij, waar dit mogelijk bleek, hun voorkeur hebben doen
uitgaan naar een geloofsgenoot.
Hoe was de houding der katholieken temidden van den
partijstrijd in die dagen, welke door de tegenstelling tusschen
59) Ciamberlani aan Berendtzen, Munster 23 Mei 1796, waarbij een
copie van een brief van Gunst aan Ten Hulscher : Oud-archief Aartsbisdom
Utrecht, n. 2.
60)
(P. van Woensel), De Lantaarn voor 1796. Amsterdam ( 1 7 9 8 ) 90.
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federalisten en unitarissen werd beheerscht ? Witlox meent,
dat de katholieken nagenoeg als één man tegenover het
federalisme stelling namen en daarbij een ultra-democratische gezindheid vertoonden. Later merkt hij nog op, dat
de Brabanders weliswaar tegen het amalgama der schulden
gekant waren, doch verder volbloed-unitarisch dachten ^ ) .
Ter bevestiging van deze zienswijze zou men zich kunnen
beroepen op de getuigenissen van een drietal zeer verschillend georiënteerde politici uit het jaar 1799. De
Pruisische gezant Bielfeld spreekt in een brief van 27 Juni
over ,,la masse des catholiques, qui se trouvent dans ce
parti" en hij doelt daarmee op de partij der Hollandsche
Jacobijnen 6 2 ) . De avonturier Esménard, die gedurende dat
jaar in opdracht van den Engelschen gezant te Hamburg,
James Crawford, de Bataafsche Republiek bereisde om de
publieke opinie te verkennen, rekent tot de partij der
„anarchistes", die met de Fransche Jacobijnen overeenkomt, „presque tous les papistes de la Hollande" 6 3 ) . Blauw,
oud-gezant der Bataafsche Republiek te Parijs, schrijft in
een memoire van 10 December 1799 : „Les catholiques
formaient la plus grande masse de ce parti (des unitaires
révolutionnaire). Comme ils ont été plus ou moins opprimés,
ils se sont jetés dans la révolution, mais ils n'ont pas saisi
le vrai sens" 6 4 ) .
Deze zienswijze is aanvaardbaar te achten, mits de
termen „unitarissen" en „federalisten" genomen worden
in hunne oorspronkelijke beteekenis en de tegenstelling dus
beperkt blijft tot de kwestie van de opheffing der provinciale
Ëouvereiniteit. Indien men echter aan den naam „unitarissen" nog de gevoelswaarde wil verbinden van „ultrademocraten", van „radicalen", van „Hollandsche Jacobijnen", gaat het boven vermelde oordeel, mijns inziens, voor
de landprovincies en voor Brabant niet op. De representanten uit deze gewesten worden immers aan ultra-democratischen kant vrij algemeen ongunstig beoordeeld, zooals
blijkt uit de „Karakterschets der Volksvertegenwoor61) J. Witlox, De Katholieke Staateparty. I, 21 en 26.
6 2 ) Bielfeld aan Frederik Willem III, 27 Juni 1 799 : H. T. Colenbrander,
Gedenkstukken
III, Ie ituk, 2 3 4 — 2 3 5 .
63) Rapport sur mon voyage de Hollande, September 1799 : a. w. Ill,,
l e stuk, 4 2 4 — 4 2 5 .
64)
Mémoire ou renseignements sur la Hollande, 10 December I 799 :
a . w . II, 634.
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digers" 6 5 ) . De Brabanders J. P. van der Borght uit Breda
en J. J. Havermans, die Etten vertegenwoordigde, heeten
,,domme federalisten die uitmunten in lompheid en onbeschaafdheid". Omtrent den Bosschenaar P. E. de la Court,
die voor Zaltbommel zitting had, wordt schamper opgemerkt, dat hij rapporteur is geweest over den uitvoer van
„mist". Van P. Verhoysen uit Helmond 6 6 ) moet worden
toegegeven, dat hij „in verstand geen der minste van de
Bataafsch-Brabanders (is) ", maar er wordt aan toegevoegd,
dat hij „anders niet wel onder de republikeinen kan geteld
worden, als behoord hebbende tot de befaamde (federalistische) meerderheid in de Commissie voor de Constitutie".
P e Tilburgsche Representant J. B. Verheyen is een
„oorspronkelijk Federalist en komt in lighaam en ziel
eigenaardig met een Antwerps signoor overeen, maar
verstaat zig niet op het laway maken". Ook de Boxtelsche
H. Verhees, die door Oss was afgevaardigd, heet een
federalist, die de zeldzame kunst verstaat, „om zijn landmetersadviezen al zingende op te dreunen". De Gravenaar
J. A. Krieger wordt wel zeer speciaal in het zonnetje gezet
als „een man zonder beginzelen, die door eigenbaat tot alles
in staat is. Als zilversmit fabriceerder van medailjes, met
de beeldtenis van Willem en zijn wijf, waar mede hij zig
zelven versierde ; als boekverkoper, drukker van den oranjealmanak ; als representant eerst revolutionair patriot, zelfs
in den beginne der Commissie van een-en-twintigen over
de Constitutie ; vervolgens voorstander van den Staatsraad
en van het federalisme ; laage vleier, blinde vereerer en
laffe toejuicher van Bikker en van alle aristocraten en
foederalisten ; de brutaalste spreeker in de geheele vergadering, hebbende het uitkijk van Jantje van Leyden, de gesten
van een viswijf en de stem van een turfsjouwer, de agting
van alle braven in het representantschap onwaardig". Ook
de Steenbergsche afgevaardigde, C. N. Reyns, pastoor van
Standaardbuiten, die overigens als een waren „volksvriend"
wordt geprezen, is „niet geheel vrij van den foederalistischen
geest, die bijna alle Bataafsche Brabanders aankleeft". Zelfs

65) Petit 7 6 0 5 . Monument voor het aankomend geslacht. . . . of karakterschets der volksvertegenwoordigers, zitting hebbende i a de Nationale
Vergadering. Tweede druk. z.p.o.j.
66) Tijdens de zittingen van de Commissie voor de Constitutie vervangen door H. Verhagen uit St. Oedenrode.
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bij de „goede patriotten", S. van Gulick (Oirschot) en
A. Molengraaff (Oistenvijk) en F. Guljé (Veghel)
wordt opgemerkt, dat zij lijden aan de vooroordeelen van
hun gewest of niet vrij zijn van religie-zucht. Alleen J. F.
R. van Hooff en diens neef J. de Witt, durven de „vooroordeelen hunner landslieden veragten". Bij hen schijnen
de theorieën der revolutie het geloof te hebben verdrongen.
Aanvankelijk ultra-democraat, ontwikkelde Van Hooff
zich later in gematigder richting.
De katholieke representanten uit de landprovinciën komen
er niet veel beter af. De Amersfoorter Vari Lilaar, die
voor Montfoort zitting had „zoude als Natanaël (de man,
in wien geen bedrog is I 6 7 ) gebleven zijn, ware hij niet
in de Nationale Vergadering verschenen". Van de Geldersche afgevaardigden wordt C. F. van Hugepoth tot Aerdt
(Nijmegen) getypeerd als „een goed man voor een adelijk
wezen", terwijl G. W. van Lamsweerde uit Doetinchem
„een der beste en gemaatigste foederalisten" genoemd
wordt. Th. B. Koek uit Oldenzaal heet zonder meer „een
pedant ezeltje". Over een ander Overijselsch katholiek,
M. Helmich uit Zwolle, die Raalte representeerde, krijgen
wij verder niets te hoor en. De Harlingsche kapelaan J. van
Rijswijk, die door Sneek was gekozen, wordt door den
federalist Vitringa met bijzondere sympathie vermeld ; hij
zal dus zeker niet tot de felle unitarissen behoord hebben.
Bovendien weten wij van hem, dat hij nogal gewetensbezwaren maakte tegen het afleggen van de Verklaring,
die van de representanten gevraagd werd 6 e ) .
De Hollanders onder de katholieke representanten daarentegen zijn veel radicaler gezind. De nestor van deze groep,
tevens de nestor van de geheele Nationale Vergadering,
was de populaire pastoor M. H. Witbols, bij wien het
republikeinsche vuur door de jaren geenszins verminderd
was. Door het district Bodegraven als representant gekozen,
heeft Witbols er reeds in 1797 ernstig over gedacht, om
zijn herderlijke bediening neer te leggen, ofschoon toch,
volgens zijn eigen getuigenis „de bevordering van den
godsdienst een der aandoenlijkste genoegelijkheden zijns
67)
68)
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Joan. I, 47. ..Ecce vere Israelita, in quo dolu« non eat".
J. Witloz, De Katholieke Staatapartq. I. 19.

levens was" 6 9 ) . Op aandringen van Ten Hulscher bleef
hij voorloopig nog pastoor van Naaldwijk, doch daarnaast hield hij er ook andere „genoeglijkheden" op na,
zooals het schrijven van ultra-democratische pamfletten in
den vorm eener briefwisseling met een „Vaderlandsche
Vrouw" 7 0 ) . De brieven van 18 en 23 December 1796,
alsook die van 22 Januari 1 797 heb ik niet kunnen achterhalen, maar uit den „Derden Brief" en uit het antwoord
van „Vader" Witbols, respectievelijk op 1 Februari en op
20 Februari 1797 gedateerd, blijkt voldoende, welke
radicale staatkundige ideeën in deze kringen opgeld deden.
De „Vaderlandsche Vrouw" immers bepleit de meest
onbegrensde oppermacht van het volk. De grondvergaderingen moeten niet alleen bijeen kunnen komen, als zij
door het bestuur worden ^opgeroepen, maar ook als zij
het zelf wenschen. Zij is er niet mee tevreden, dat deze
vergaderingen zullen mogen stemmen over het aannemen
der constitutie, maar zij wil hen daarin ook veranderingen
laten aanbrengen. Via een centraal bureau van correspondentie zouden de stemmen der grondvergaderingen aan
het landsbestuur moeten worden kenbaar gemaakt. Tevens
diende er een lichaam van toezicht te komen, om eventueele inbreuk op het recht van het volk aan de grondvergaderingen te rapporteeren. Serieus wordt de vraag
overwogen, of het toekennen van de wetgevende macht aan
een Wetgevend Lichaam niet in strijd geacht moet worden
met de souvereiniteit van het volk, uitgeoefend in de
grondvergaderingen. Over de wettigheid der verkiezingen
zou niet het Nationaal Gerechtshof, doch het volk zelf te
beslissen hebben, zooals ook aanklachten tegen de representanten niet door den procureur-nationaal, doch door het
volk zelf moesten worden ingediend. Zij bepleit nog eens
uitdrukkelijk, dat de burgers hunne representanten moeten
kunnen terugroepen, iets, waarmede Witbols in een vorigen
brief reeds had ingestemd. Aan de bestuurders wil zij alleen
69)
J. С van der Loo», Michael Hendrik Witbols. B. B. H., XLV ( 1 9 2 8 )
23. — Zijn populariteit blijkt onder meer uit het feit, dat hij nog in twee
districten, Noordwijk en Schoonhoven, tot plaatsvervanger gekozen werd.
(Dagbladen der Prov. Representanten van Holland, 2Θ Januari 1796).
70)
Petit 7842. Derde brief van een Vaderlandsche Vrouw, betrekkelijk
het plan van Constitutie, geschreven uit Haarlem den len Februarij 1 7 9 7 . . .
aan Vader Witbols. . . . benevens het antwoord van gemelde Representant
op dezelve. Te Amsterdam, bij P. van Buuren, boekverkoper op 't Schapen
plein. 1797.
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het recht laten tot maatregelen voor de publieke rust, voor
veiligheid en voor het algemeen nut. Voortdurend bepleit
zij de meest sterke één- en ondeelbaarheid en zij eindigt
met de beste wenschen voor de genezing van Witbols*
beenwonde I
Na deze fantastische theorieën, die misschien als probleemstelling bedoeld zullen zijn, volgt dan het antwoord
van Vader Witbols. Hij begint met een philippica tegen
de Oranjes en de aristocraten. Vervolgens wil hij bewijzen,
dat het federalistische bestuursstelsel voor Nederland ongeschikt is. Uit de historie moet blijken, dat het federatief
bestuur — dat veelhoofdig monster — een bron van
tweedracht en zwakte, de stevigste schoor der stadhouderlijke tyrannie en het zekerste steunpunt der aristocratische
overheersching geweest is. De souvereiniteit behoort uitsluitend aan het volk. Een zuivere democratie, waarbij alle
burgers in het bestuur zouden zitten, is echter onuitvoerbaar. Daarom moet het volk, in het bewustzijn van zijn
souvereiniteit, representanten kiezen. Zijn deze eenmaal
gekozen, dan moet het volk zich niet mengen in hunne
beraadslagingen en gehoorzamen aan hunne decreten. Het
volk kan hen niet terugroepen, tenzij zij zich aan de
oppermacht van het volk zouden vergrijpen. Beoordeelaars
(censores) van de leden der geconstitueerde machten
zouden niet door de leden dier lichamen, maar door het
volk uit den schoot des volks gekozen moeten worden. Tot
zoover Witbols.
Ramaer schrijft het aan de propagandistische activiteit
van den Naaldwijkschen pastoor toe, dat in zooveel Hollandsche districten Roomsch-Katholieken gekozen werden,
en wel overal katholieken van een, politiek gesproken,
ultra-radicale signatuur 7 I ) . Elders spreekt hij zelfs van een
,,partij van pastoor Witbols", die een vrij groot aantal zeer
radicale Roomsch-Katholieken, de meeste uit Holland, enkele
uit Bataafsch Brabant zou omvat hebben 7 2 ) . Al is dit
misschien eenigszins overdreven, Witbols stond inderdaad
bij onze „Jacobijnen" in hoog aanzien. De „Karakterschets"
noemt hem ,,een opregt eerlijk oud man, reeds geaccrediteerd bij de weidenkenden, door zijne verrigtingen voor de
bijeenkomst der Nationale Vergadering en die even cordaat
71)
72)
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N. Ned. Biografisch Woordenboek. VIII (1930) 1009.
A.vr. VIII (1930) 1153 v.

republikein was in de (overwegend federalistische) Commissie voor de Constitutie als in de Vergadering". Tot de
geestverwanten van Witbols behoorden de over het
algemeen ongunstig beoordeelde S. J. van Langen 7 3 ) , die
voor Noordwijk zitting had, J. Nolet uit Schiedam en de
Rotterdammer H. Midderigh, de bekende voorzitter bij den
staatsgreep van 22 Januari 1798. Door dik en dun steunden
zij de politiek van Pieter Vreede, evenals de Delftenaar
H. Quesnel, representant voor Wateringen, J. Koene uit
Geertruidenberg, L. C. Vonk uit 's-Gravenhage en P. van
Zonsbeek uit Vlaardingen, die, volgens Ramaer, alle
katholiek waren 7 4 ) . Deze acht Hollanders teekenden den
z.g. „zendbrief der twaalf apostelen", het radicale manifest
van 1 Juli 1797, dat gericht was tegen de nieuw-ontworpen
federalistisch-gekleurde constitutie 7 5 ) . Ook de Amsterdamsche bekeerling A. Ploos van Amstel, de aanvankelijk
fel révolutionnaire Rotterdamsche rijtuigmaker J. J. Brands
en de Purmerender afgevaardigde Simon Schermer spraken
zich zeer heftig tegen het federalistische constitutie-plan uit.
Evenals de Amsterdammer T. Aaninck en de Leidenaar
P. M. Pertat worden zij door den ultra-democratischen
schrijver van de ,,Karakterschets" als goede patriotten
geprezen, al moet hij sommigen van hen eenige onstandvastigheid verwijten. Over Pertat wordt „misschien niet
geheel zonder reden" de beschuldiging van religiezucht naar
voren gebracht, terwijl van den rijken Amsterdamschen
koopman C. J. Branger wel wat zuur wordt opgemerkt,
dat hij nimmer met de goede partij stemde als ,,uit dweepzugt" 76).
Onder de plaatsvervangers bevonden zich nog verscheidene katholieken. Vermelden wij hier slechte de pastoors
H. J. Kosters uit Spanbroek en Th. I. van den Broek uit
Nibbixwoude, die te Medemblik gekozen werden. J. Lem73)
„Zotte parvenu en niet een« een eerlijk m a n . . . . trait d'union
tuaschen het hoog bestuur en de beroepe-Jacobijnen van twijfelachtige
reputatie". Aldus : H. T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek. 1 3 7 . —
Vgl. Gedenkstukken
II. 633 v.; — III, Ie stuk, 4 2 4 — 4 2 5 ; 2e stuk, 447.
Witlox oordeelt milder : De Katholieke Staatspartij. I, 17 noot 9.
74)
N. Ned. Biografisch Woordenboek. VIII ( 1 9 3 0 ) 1009.
75)
De andere onderteekenaren waren H. L. van Altena, P. Vreede,
С. L. van Beyma, В. Bosch. Kn. 22Θ64. — Vgl. Kn. 22Θ66 en 22Θ65.
76)
Men vergelijke verder de notities over de genoemde heeren bij
J. Witlox, De Katholieke Staatspartij. I, 1 4 — 2 0 , die de namen van L. С.
Vonk en P. van Zonsbeek niet vermeldt.
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mens, emeritus-pastoor van Edam, die te Purmerend werd
aangewezen, kapelaan G. J. Steffens, die den representant
van Ootmarsum zou mogen vervangen, en de Amsterdamsche advocaat В. S. Sinckel, die eventueel de plaats
van Ploos van Amstel had in te nemen 7 7 ) .
In de tweede Nationale Vergadering, welke na de ver
werping van de eerste ontwerp-grondwet, ,,het dikke
boek", op 1 September 1797 bijeen kwam, keerden een
aantal katholieke afgevaardigden, vooral uit Brabant en de
landprovincies, niet meer terug 7 e ) . Daartegenover zien wij
wederom verschillende nieuwe gezichten. Voor Tilburg en
Oirschot verschenen respectievelijk W. A. Dams en F. G. van
der Borghi, die beiden een broer hadden, welke als kapelaan
in het Bossche vicariaat werkte 7 9 ) . Oisterwijk werd ver
tegenwoordigd door den advocaat C. Flooren, met wien
Anthonius van Gils relatie onderhield 8 0 ) . H. Verhagen,
die reeds eerder als plaatsvervanger zitting had, was nu
door Veghel afgevaardigd. Als plaatsvervanger voor F.
Guljé, die in de Commissie voor de Constitutie benoemd
werd, koos het Helmondsche district den Waalwijker
J. Pannebacker. Steenbergen zond den Tilburgenaar J. P.
Pessers naar Den Haag. De nieuwe representanten voor
Breda en Grave, F. Govers en F. Derks Fsz., zijn mij
verder onbekend, doch zullen vermoedelijk wel katholiek
geweest zijn, evenals de nieuwe afgevaardigde voor Geertruidenberg W. Loef. De klank hunner namen in verband
met de plaats hunner herkomst geven voor deze veronderstelling voldoenden grond. In Holland zien wij nog een
tweetal nieuwe katholieke representanten verschijnen van
zeer Jacobijnsche signatuur. Het waren de Alkmaarsche
afgevaardigde P. de Sonnaville, die speciaal heftig tegen de
Oranjes kon uitvaren ^ ) en de te Enkhuizen gekozen
J. Fronhoff, sinds 1 795 pastoor te Wognum, die een waardig
opvolger van Witbols beloofde te worden e 2 ) . Fronhoff zou
77) Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 28, 29 en 30 Januari
1796; — J. Theuniaz, Overijeel in 1795. 169.
78) Te weten : J. B. Verheyen, J. Krieger, J. P. van der Borghi,
A. Molengraaff, S. van Gulick, pastoor С. Reins, G. W. van Lamsweerde,
M. Helmich, Th. B. Koek, kapelaan J. van Rijswijk, P. J. J. van Lilaar en
J. Koene. — Vgl. С. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling'. . . . 41 7 — 4 2 4 .
79)
Zie Hoofdstuk V, noot 119 en 184.
80)
Dagboek Van Gils. I 7 en 18 September I 798. B.B. XII ( 1 9 3 4 ) 277 v.
81)
J. Witlox, De Katholieke Staatspartij. I, 28.
82)
Over h e m : J. С van der Looe in B. B. H. LII ( 1 9 3 5 ) 2 2 7 — 2 3 5 .
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druk deelnemen aan den staatsgreep van 22 Januari 1798
en op 1 Februari d.a.v., een vurig pleidooi houden voor de
afschaffing van alle anti-republikeinsche titulaturen en
verdere overblijfselen van de vroegere ongelijkheid. Zijn
politieke carrière werd echter door den staatsgreep van 1 2
Juni ontijdig afgebroken. Alles bijeen zaten in dit college
dus vijftien Hollandsche, naast veertien Brabantsche katholieken en een Gelderschman e 3 ) .
Het verschil in politieke houding tusschen de felunitarische Hollandsche groep en de overwegend gematigde
Brabantsche katholieken komt in deze tweede Nationale
Vergadering weer duidelijk naar voren. Zooals het ultrademocratische „manifest der twaalf apostelen" de namen
droeg van acht katholieke Hollanders, doch van geen enkelen
Brabander, zoo werd ook de reprise, het manifest der 43, dat
medio December 1797 in de couranten verscheen, door elf
van de vijftien Hollandsche katholieken en slechts door één
Brabander, Pessers, onderteekend e 4 ) . In dit stuk protesteeren zij er tegen, dat men hen beschouwt als anarchisten,
als ,,een hoop dolle mannen, die de ongeregeldheid voorstaan". Zij verlangen „eene onvervalschte Volksregeering
bij vertegenwoordiging, zoodat de regeeringsvorm even
weinig voedsel geeft aan regeeringsloosheid. . . . als aan
aristocratie. . . . " De vertegenwoordigers van het volk
moeten daarom staan onder een, „welingerichte verantwoordelijkheid". Indien een bepaald aantal petitionarissen
dit verlangt, zal de Volksvertegenwoordiging de grondvergaderingen bijeen moeten roepen, om over personen of
zaken een beslissing te nemen, waaraan de Volksvertegenwoordiging zich dan zal hebben te houden. Mocht zij deze
oproeping achterwege laten, dan zouden de grondvergaderingen het recht hebben op eigen gezag bijeen te komen.
Verder wordt de meest volkomen één- en ondeelbaarheid
geëischt, zoodat de departementale besturen slechts administratieve lichamen zullen zijn, zonder eigen geldmiddelen.
Ook bij de onmiddellijke voorbereiding van Pieter Vreede's
83)
Of zich onder de nieuwe afgevaardigden van Raalte en Oldenzaal,
W. de Lille, В. ten Poll en J. H. Nieuwenhuis nog katholieken bevonden,
is mij niet bekend.
84)
С. Rogge, Geachiedenis der Staatsregeling. 4 7 3 — 4 8 1 . Het w a r e n :
Schermer, Quesnel, Vonk, Van Langen, Nolet, Pertat, Van Zonsbeek, De
Sonnaville, Midderigh· Witbola, Fronhoff en Pessers.
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staatsgreep, die overigens volkomen onder Fransche regie
plaats vond, speelden de Hollandsche katholieken een
groóte rol e 5 ) . Nolet, Van Langen en V a n Zonsbeek zaten
met Vreede in de commissie, welke door de Amsterdamsche
Unitarissen-club met het onderzoek naar de mogelijkheid
van een gewelddadige omwenteling werd belast β 6 ) . Nolet,
Van Langen en Vonk probeerden met Ockerse en Van
Leeuwen bij ontstentenis van Pieter Vreede nog op het
laatste moment een grondwet in elkaar te zetten, die in de
oogen van den Franschen gezant Delacroix genade zou
kunnen vinden. Lucas Butot, lid van het Amsterdamsche
unitarische correspondentie-bureau „De Uitkijk" en bijzon
der met Fijnje bevriend, leverde aan Delacroix een aan
vulling op het manifest der 43, waarin zeer sterk de gelijk
heid in rechten tusschen arm en rijk werd benadrukt e 7 ) .
De rol van Midderigh, die als voorzitter der Nationale Ver
gadering op den dag van den staatsgreep met de verant
woordelijkheid naar buiten belast werd, is meer dan
voldoende bekend. Het „symbole constitutione!", de
beginselverklaring voor een samen te stellen constitutie,
die op last van Delacroix door diens medewerker Ducange
was opgesteld, werd op 21 Januari door elf Hollandsche en
zes Brabantsche katholieken onderteekend 8 8 ) . Bij d e n
Jacobijnschen staatsgreep zelf schijnen de Brabanders ge
ïntimideerd. Behalve Van Hooff, die gearresteerd werd,
leggen zij op 22 Januari allen den eed af van onveranderlijken afkeer van het stadhouderlijk bestuur, het federalisme,
de aristocratie en de regeeringsloosheid. Noch onder de
weigeraars, noch onder de leden, die van hun lidmaatschap
vervallen werden verklaard, treffen wij verder katholieken
aan. Maar tot de 29 leden, die op 23 Januari en volgende
dagen ontslag namen, behoorden, naast de Amsterdammers
Branger en Aaninck, ook W . Loef uit Geertruidenberg en
verder de Brabanders Havermans, Flooren, V a n der Borght,
De La Court en Verhoysen, terwijl Derks na de aanvaarding
van de constitutie h u n voorbeeld volgde e 9 ) .
85) Voor de gedetailleerde geschiedenis van dezen staatsgreep en voor
dien van 12 Juni verwijs ik haar : H. T. Colenbrander, D e Bataafsche
Republiek. 1 1 8 — 1 5 4 .
86) H. T. Colenbrander. Gedenkstukken
II. 596.
87) A . w . II. 709 v.
88) A.W. II. 1 7 1 — 1 7 7 .
8 9 ) C. Rogge. Geschiedenis der Staatsregeling. 4 9 9 , 505. 521 en 569.
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In het Uitvoerend Bewind, dat nu onder leiding vari
Pieter Vreede de macht in handen nam, kreeg S. J. van
Langen buitenlandsche zaken te behartigen. Hij liep hierbij
totaal aan den leiband van Ducange. In de kwesties van de
goedkeuring der omwenteling door het Parijsche Directoire,
de grensregeling en het handelsverdrag met Frankrijk,
bestond zijn hoogste wijsheid in het omkoopen en hij compromitteerde zich ook te Parijs grondig door zijn betrekkingen met de avonturiers Eberstein en Eykenbroek. Na
den staatsgreep van 12 Juni 1798 werd hij gevangen gezet
onder beschuldiging 's lands gelden ten eigen bate te hebben
aangewend 9 0 ) . Ploos werd provisioneel secretaris der
Constituante 9 1 ) i terwijl Pertat, Fronhoff, Van Zonsbeek en
Guljé zitting kregen in de Commissie, die onder toezicht
van Ducange een constitutie zou ontwerpen 9 2 ) , welke
aan de goedkeuring van Delacroix moest worden onderworpen. Feitelijk volgde men grootendeels het Fransche
voorbeeld 9 3 ) .
In Bataafsch Brabant was het enthousiasme voor de
revolutie van 22 Januari niet bijster groot. Het gewestelijk
bestuur moest door den agent Van der Cocq „met militaire
assistentie" tot gehoorzaamheid aan de besluiten van 22
Januari worden gedwongen. Ook daarna bleef het zooveel
mogelijk saboteeren, speciaal met betrekking tot den gevraagden eed van afkeer. Ten slotte werd het op 15
Februari ontbonden en door een Intermediair Administratief
Bestuur vervangen, waarin alleen H. van Moorsel en J.
de Witt voor ons bekende namen zijn 9 4 ) .
Zeker, te Tilburg werd op 19 Mei door de Vaderlandsche
Sociëteit een volksfeest georganiseerd met een allegorischen
optocht, waarin de nieuwe révolutionnaire beginselen, en wel
speciaal de gelijkheid van alle godsdiensten, werden uitgebeeld. De beschrijving vermeldt o.m. „eene jongvrouw,
verbeeldende de Godsdienst, zeer eenvoudig in het wit
gekleed : zij draagt in de rechterhand een wierookvat ;
90)
H. T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek. 1 3 7 — 1 4 2 . — J.
Witlox, D e Katholieke Staatapartij. I, 17.
91)
J. Witlox, De Katholieke Staatapartij. I, 29.
92)
C. Rogge, Geachiedenia der Staataregeling. 499 v.
93)
H. T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek. 130.
94)
Reaolutiën Representanten van Bataafech Brabant, 27 en 29 Januari
en 15 Februari 1798 : R. A. 'e-Hertogenbo.ch. G.B. 106. — Vgl. G.B. 114 :
Regiater van Inaertiën, fol. ЪЬ—Ь4.
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ägter naar volgen eeníge leden van bijzondere godsdienstige
secten, als : een Turk, een Jood, een Moor en een Christen".
Op den Heuvel voor den lindeboom stond het Altaar der
Vrijheid. „Godsdienst treedt op de hoogte. . . . zij leid de
leden der bijzondere godsdienstige secten tot voor het
altaar, de Deugd en de Verlichting nemen hun bij de hand
en leiden hun tot voor het voetstuk der Vrijheid, zij geven
eikanderen de Broederband en buigen zich ; de Vrijheid
groet hun vriendelijk ; zij offeren op het Altaar en begeven
zich aan den voet der gemaakte hoogte". De ontwerper,
drossaard A. van der Willigen, heeft daarna al dit moois
aan de Tilburgenaren uitgelegd in een toespraak bij den
Vrijheidsboom : „Het toont U, dat geen burgerlijke voordeelen of nadeelen aan de belijdenis van eenig kerkelijk
leerstelsel gehegt zijn, maar dat de Maatschappij hun als
Burgers van een en dezelfden Staat beschouwd" 9 5 ) . Ook
te 's-Hertogenbosch werd iets dergelijks op touw gezet
door de Jacobijnsche Vaderlandsche Sociëteit onder leiding
van Willem Hubert, die na de afzetting der oude
municipaliteit het stadsbestuur in handen nam en, zooals
elders, in naam der democratie alle vereenigingen had
ontbonden 9 6 ) . Men vergisse zich echter niet : deze feesten
werden van bovenaf geënsceneerd. Zij kwamen niet voort
uit den boezem van het volk. Bij de stemming over de
Jacobijnsche grondwet op 23 April was in Brabant, ondanks
de zuivering der grondvergaderingen, het aantal tegenstemmers niet geheel onbelangrijk 9 7 ) . Men had het zelfs
noodig geoordeeld, bij gedrukte publicatie aan de priesters
te verbieden, hunne geloovigen tegen de nieuwe constitutie
op te zetten 9 8 ) .
Het enthousiasme voor de revolutie zal niet gegroeid
zijn door de anti-clericale gesten, waartoe de mannen van
22 Januari zich spoedig lieten verleiden. Het manifest van
het Uitvoerend Bewind, bij gelegenheid van het Burgerfeest der Constitutie (19 Mei 1798), vertelde aan de natie
dat de ,,Ζοη der Vrijheid" nu eindelijk de „opeen gehoopte
95)
Volksfeest gevierd te Tilburg den 19en Mei 1798. Bij J. B. van
Gulpen en Zoonen, Stads-Drukkers in den Bosch 1798 ( 2 4 blz.).
96)
J. L. A. Hezenmans, ' s - H e r t o g e n b o s c h . . . . 588.
97)
H. T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek. 134. Verder legde
alleen nog in Overijsel het aantal tegenstanders eenig gewicht in de schaal.
98)
De Agenten van het uitvoerend Bewind. . . . aan alle de Bedienaars
van de Roomsch-Catholyke Gemeentens i n . . . , Bataafsch Braband (plano
druk) : Archief Seminarie Haaren. Papieren Van Gils, Diversen B.
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Wölken vän Vorstelijk Belang en Priesterlijke Dweépzugt
verdreven had en dat de „eeuwen van Despotismus en
Priesterlijk Geweld" eindelijk hadden opgehouden. Het
stuk kon te 's-Hertogenbosch niet zonder moeilijkheden
worden afgekondigd : twee sergeanten der burgerwacht,
een katholiek en een protestant, weigerden het voor te
lezen " ) . Een reeds in 1797 voorgesteld grondwetsartikel,
dat dienstdoende geestelijken van de Vertegenwoordigende
Lichamen zou uitsluiten, werd nu opgenomen (art. 33b) , 0 0 ) .
Voor Witbols vormde het de aanleiding, om zijn vroeger
voornemen uit te voeren en als pastoor te bedanken 'О').
Ernstiger waren de maatregelen, die op aandringen van
Delacroix tegen de priester-émigrés werden genomen. Reeds
eerder waren door Holland en ook door de Nationale
Vergadering bepalingen tegen hen uitgevaardigd, maar
buiten Holland waren deze nimmer serieus uitgevoerd , 0 2 ) .
Na 22 Januari liepen de émigrés echter werkelijk gevaar,
zooals uit het dagboek van Anthonius van Gils herhaalde
malen blijkt l» 3 ).
Strenge beeren regeeren niet lang, zeker niet wanneer
zij bovendien de bekwaamheid missen. De staatsgreep van
12 Juni onder leiding van Daendels maakte een einde aan
het wanbestuur der ultra's en tevens aan de politieke
carrière van menigen katholieken representant. Ploos van
99)
Manifest (met handschriftelijke nota) : Archief als voren.
100) J. Witlox, De Katholieke Staatspartij. 1. 30. — In 1797 had
Valckenaar uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen de opneming van dit
artikel wegens den grooten aanhang, die priesters als Witbols en Reins,
predikanten als Bosveld, Sijpkens, Hoffman en Floh hadden. Volgens den
Franschen gezant Noël was dit artikel „une des causes les plus avoués"
van de verwerping der constitutie van 1797. H. T. Colenbrander, Gedenkstukken
II, 126 en 525 v.
101) J. С. van der Loos in B.B.H. XLV ( 1 9 2 7 ) 23.
102)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 7 Augustus, 18, 20
en 30 November 1795.
R. A. 's-Hertogenbosch. Resolutiën Prov.
Representanten van Bataafsch Brabant, 24, 26 November 1 795 : (G. B. n. 3
en n. 6 ) . — Resolutiën Representanten van Bataafsch Brabant, 29 April
1796 (G. B. n. 3 7 ) ; 26 Juli, 3, 10, 14 Augustus en 15 September 1797
(G. B. 3 2 ) ; 2 en 13 October 1797 (G. B. 3 3 ) .
103)
B. B. XII ( 1 9 3 4 ) 240 v. — De maatregelen tegen de priesterémigrés hielden overigens na 12 Juni niet op. Onder Franschen druk
werden zij opnieuw geiirgeerd. Zie : H. T. Colenbrander, Gedenkstukken. . . .
III, Ie stuk, 2 7 — 4 2 en 256. — R. A. 's-Hertogenbosch: Resolutiën Inter,
mediair Bestuur van Bataafsch Brabant, 27 Juli, II en 20 September 179
(G.B. 108), 5 en 30 November 1798 (G. B. 1 0 9 ) . Vgl. verder het Register
der Insertiën 1798 (G.B. 114 fol. 394 v . ) , het Register der Correspondentie 1798 ( G . B . 138 fol. 2 2 7 ) , de Notulen van de Commissie van
Binnenlandsche Correspondentie d.d. 20 en 31 Augustus, 5, 9, 14, 16 en
21 November, 19 December 1798 (G. B. 158 ongefolieerd).
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Amstei en natuurlijk ook Van Langen werden gearresteerd.
Witbols werd gestoord tijdens een dinertje op de Weesper
pastorie. „Door het volle geregt" opgebracht, geraakte hij
te 's-Gravenhage in civiele gijzeling tot 15 December , 0 4 ) .
In de Intermediaire Wetgevende Vergadering, die daags na
den staatsgreep bijeen kwam, waren alleen Van Hugenpoth
tot Aerdt, Brands, De la Court en Guljé uitgenoodigd , 0 5 ) .
Anderen, zooals Verhees, Verhoysen, Krieger, Quesnel,
Schermer en De Sonnaville, werden echter toch weer
in het definitieve Vertegenwoordigend Lichaam gekozen , 0 6 ) . Van Hoof f kreeg nu zijn grooten tijd en werd
lid van het Uitvoerend Bewind.
De staatsgreep van 12 Juni beteekent inderdaad een keerpunt op het stuk van den politieken invloed der katholieken.
Een aardig voorbeeld hiervan levert de Schiedamsche municipaliteit, die in Januari 1 798 bestond uit vijf Roomschen,
twee aanhangers der oud-bisschoppelijke clerezij, één Lutheraan en één Calvinist. In Juni 1798 werden er zes Calvinisten
en vijf voormalige dissenters gekozen, doch laatstgenoemden bedankten. In 1803 vinden wij in een raad van twaalf
leden nog slechts drie katholieken l 0 7 ) . De Hollandsche katholieken in het bijzonder hadden zich met de ultra-democraten gecompromitteerd en het anti-katholicisme, dat ook
in den gelijkheidsroes steeds latent aanwezig gebleven was,
wist zijn kans goed te gebruiken. In den zomer van 1798
staan wij aan het begin van een reactie, die in de Staatsregeling van 1801 zou culmineeren , o e ) .
3.

Het opheffen van de sociale discriminatie.

De volkomen gelijkheid van alle godsdiensten die vanaf
het begin der Revolutie was geproclameerd, bracht vanzelfsprekend in principe de opheffing mede van de sociale
achterstelling der katholieken. Waar die achterstelling echter
104)
C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling. 592 en 594; — B.B.H.
XLV ( 1 9 2 7 ) 52. — Oud-archief Aartsbisdom Utrecht, n. 24»a I : J. Reael
aan J. van Engelen, Weesp 9 Juli 1798.
105)
С Rogge, a.w. 595.
106)
Ramaer in : Ned. Biografisch Woordenboek. IX ( 1 9 3 3 ) 1 188 v. —
J. Witloz, De Katholieke Staataparty. I, 31 en 3 2 .
107)
K. Heeringa, Uit de Geschiedenis van Schiedam: B. V. G. O. IVe
reeks, X ( 1 9 1 2 ) 220 v.
108)
Men zie hiervoor verder : J. Witloz, De Katholieke Staatspartij.
I, 32 v.v.
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met talrijke particuliere belangen Was vergroeid, stiet hare
feitelijke opheffing nog op heel wat moeilijkheden, welke
des te scherper werden opgemerkt, naarmate de Hollandsche nuchterheid van den vrijheidsroes bekomen
geraakte.
Tot de eerste punten van discriminatie, die werden
herzien, behoorde de geldende wetgeving inzake de huwe
lijken. Eenige requesten van katholieke zijde waren voor de
Provisioneele Representanten van Holland aanleiding, om de
plakkaten van 21 Mei 1737 en 24 Januari 1755, welke de
huwelijken van gereformeerde officieren en ambtenaren
met katholieke vrouwen verboden, op 6 Maart 1 795 met
terugwerkende kracht af te schaffen. Alleen het verbod van
gemeenschap van goederen tusschen „conthoralen van ver
schillende religie" bleef gehandhaafd , 0 9 ) . Op 30 April
d.a.v. werd deze maatregel door de Staten-Generaal over
genomen en tot de andere provincies uitgestrekt " 0 ) .
Talrijke verzoeken van katholieke geestelijken en municipaliteiten, om voortaan ook de huwelijken hunner geloofsgenooten evenals die der gereformeerden in de kerken te
doen sluiten, hadden tot resultaat, dat de Hollandsche
Representanten op 7 Mei 1 795 een publicatie afkondigden,
waarbij werd bepaald, dat, aangezien het huwelijk alleen
als een civiel contract diende te worden beschouwd, in de
toekomst een i e d e r voor den burgerlijken magistraat
moest aanteekenen en trouwen, onder volkomen vrijheid
overigens om desgewenscht zijn huwelijk in de kerk zijner
keuze „andermaal te doen voltrekken ' " ) · Tevens werd
aan de geestelijken toegestaan, om de drie huwelijksgeboden
af te kondigen ^ 1 2 ) .
Na een drietal requesten uit Enter, schaften de Provisio
neele Representanten van Overijsel in April 1795 het
verbod van gemengde huwelijken tusschen Roomschen en
hervormden af, „als in strijd met de natuurlijke gelijkheid".
De representant A. Berends wist bovendien gedaan te
109)
Dagbladen der Prov. Repreaentanten van Holland, 12, 24, 25 Fe
bruari en 6 Maart 1795. Handelingen Municipaliteit Amsterdam I, 71 en 2 4 1 .
110)
C. Rogge, Tafereel
478.
111)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 17, 20, 22, 23, 24,
27 en 28 April en 7 Mei 1795. Dergelijke verzoeken kwamen binnen uit
Ouderkerk, Poeldijk, Hoorn, Maassluis, Gouda, Akersloot, Uitgeest, Limmen, We esp en Amsterdam.
112)
С Rogge, Tafereel
479.
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krijgen, dat de Overijselsche katholieken voortaan niet meer
voor den gereformeerden predikant behoefden te trouwen.
Met ingang van 15 Juni werd hier nader bepaald, waar
het huwelijk dan wèl gesloten zou moeten worden.
Ofschoon ook deze representanten het huwelijk als een
zuiver civiel contract beschouwd wilden zien, verklaarden zij
zich bereid, om tegemoet te komen aan de bezwaren van
hen, die uit hoofde van hunne godsdienstige beginselen
daaraan nog een ander gewicht toekenden of „aan oude,
dog onschuldige gewoontens en gebruiken gehegt" waren.
Er werd daarom bepaald, dat de ondertrouw zou moeten
geschieden voor het „gericht", dus voor den burgerlijken
magistraat, maar dat de trouwplechtigheid naar keuze kon
plaats hebben, hetzij voor de burgerlijke overheid, hetzij
voor „den Kerkendienaar van de gezindheid tot welken zij
behooren". Later werden nog de huwelijken, die tusschen
5 Februari en 15 Juni voor de pastoors gesloten waren,
uitdrukkelijk gelegaliseerd op voorwaarde, dat men deze
binnen zes weken liet registreeren ' , 3 ) .
In Brabant waren de huwelijken reeds in 1795 veelal
alléén voor de kerk gesloten. Het oude „egtreglement"
had men bij de komst der Franschen zonder vorm van
proces over boord gezet 1 " 4 ) . De materie eischte echter
een wettelijke regeling. Toen de kwestie in den herfst van
1795 bij de Provisioneele Representanten van Bataafsch
Brabant ter sprake kwam, had vicaris Antonius van Alphen
zijne meening over de herziening van het „egtreglement"
tegelijk met enige andere „remarques" aan dit bestuurscollege kenbaar gemaakt ' ' 5 ) . Hij gaf aan de representanten
in overweging, om aan het „egtreglement" liefst niet te
veel te veranderen en speciaal geen resolutie te maken
omtrent graden van bloedverwantschap en huwelijkeontbinding op grond van malitieuze desertie. Grootere vrijheden in dezen zouden voor de katholieken toch niet gelden
en katholieke representanten zouden in geweten aan dergelijke wetten niet mogen medewerken. Het in ondertrouw
gaan en het trouwen voor municipaliteiten zou voor alle
113) J. Theuniez. Overüael in 1795. 73. 68 en l i l .
1 14) Missive van J. A. Krieger, maire van Grave d.d. 16 Januari I 796 :
R A . 's-Hertogenbosch. C.B. 37 fol. 18.
115) R e m a r q u e s . . . . geeuppediteert aan de Representanten van Bataafsch Brabant : Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes,
Bundel : Van Alphen.
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gezindkeden Verplichtend kunrién worden gedteld, mite rrten
de vrijheid kreeg, om zijn huwelijk voor ieders wettigen
pastoor te doen solemniseeren. Men proeft achter dit alles
de adviezen van den bevrienden advocaat Cornells van
Boxtel, die de geestelijkheid er uitdrukkelijk voor waarschuwde, in deze materie toch niet al te veel op losse
schroeven te zetten. „Wij hebben", zoo meende de Bossche
rechtsgeleerde, „geen geestelijk geregtshof en gene fonsen
en nauwelijks stof (personen) om er een op te regten, —
waar zullen dan de quaestiën over huwelijken worden
afgedaan ?" ' l 6 ) .
In representantenkringen, waar men overigens gaarne
bereid was met de bezwaren van den vicaris rekening te
houden, bestond echter het plan, om de huwelijken voortaan
voor de respectievelijke kerkbedienaars te laten sluiten en
daarna bij de municipaliteiten te laten registreeren met
uitzondering van de gemengde huwelijken, die voor de
municipaliteit zouden kunnen worden aangegaan. Havermans en Van der Borght lieten door den Bredaschen pastoor
Ignatius van Gils bij Van Alphén informeeren, wat hij van
deze procedure dacht " 7 ) .
Wel onder invloed van den vicaris hadden de representanten de kwestie van het ,,egtreglement" ten slotte liever
laten rusten, doch medio Januari 1796 werd er door J. A.
Krieger, die te Grave als maire fungeerde, weer op aangedrongen deze materie wettelijk te regelen en te bepalen, dat
de huwelijken voortaan voor commissarissen uit de municipaliteit gesloten zouden moeten worden , , e ) . Merkwaardig
genoeg wilde Hubert echter vasthouden aan het eerste
plan ' ' 9 ) . Om tijd te winnen maakte men dit laatste voorstel
commissoriaal. Opnieuw werd nu aan Ignatius van Gils
gevraagd, wat hieromtrent het heilzaamste en veiligste voor
de kerk zou wezen. Deze vestigde er de aandacht op, dat
het huwelijk minstens een kwestie „fori mixti" was en dat
het zeer bedenkelijk te achten was, indien de representanten
116) ,,Aangaande de publicatie over de Huwelijken". (Ongeteekend,
waarechijnlyk van de hand van kapelaan J. H. van der Borght) : Archief
ale voren.
117) Ign. van Gil« aan Van Alphen, Breda 13 October 1795 : Archief
ala voren.
118) Zie noot 114.
119)
(Ign. van Gil«) aan Van Alphen, Breda 27 Januari 1796 : Archief
all voren.
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zich met dergelijke zaken gingen bemoeien. Moest door hen
per se iets worden bepaald, dan zou, naar de meening der
geestelijkheid, het best kunnen worden vastgesteld, dat er
getrouwd moest worden èn voor de municipaliteit èn voor
de Kerk. Begin Februari begaf de Bossche plebaan J.
Hoogaerts zich nog eens expres naar Breda, om overleg
te plegen met eenige vertrouwde representanten. De
advocaat Flooren, die door hem het eerst werd bezocht,
verklaarde, dat de representanten nimmer van plan geweest
waren „ietwes te ondernemen, dat strijdig zoude zijn aan
onze Religie of Kerk". De meerderheid, zoo meende hij,
wilde het „egtreglement" alleen in zooverre veranderen,
dat de artikelen, die er uit haat tegen de Roomschen
instonden, zouden verdwijnen. Vervolgens nam Hoogaerts
contact op met den president Baesten, met Van der Borght,
Guljé en Van Rooy, die reeds geheel tot het voorstel van
Ignatius van Gils waren bekeerd. Zij getuigden, dat zij
„verbaast nooi iets zouden doen, dat Zijn Hoogw. of de
Geestelijken niet gaarne zouden hebben". Baesten en de
bekeerling Van Ghert uit Baarle-Nassau, die tot rapporteurs
in deze kwestie waren benoemd, bespraken denzelfden
avond hun voorstel in zijn geheel met Hoogaerts. Alle niet
orthodoxe artikelen van het oude „egtreglement" werden
geschrapt of verbeterd en het geheel met de kerkelijke
wetgeving in overeenstemming gebracht. Het resultaat
dezer besprekingen werd nog eens aan de goedkeuring van
Cornelis van Boxtel onderworpen , 2 0 ) .
Tegen dit zuiver-katholieke „egtreglement" vreesden de
„weldenkende Representanten" echter moeilijkheden van
den kant der minderheidspartij, die in een „dollen vrijheidsdrift" het huwelijk alleen als een civiel contract wilde zien,
waarmede de Kerk niets te maken had, en die ook echtscheiding wenschte mogelijk te maken. Ofschoon deze
partij te klein was, om de resolutie te kunnen tegenhouden,
vreesde men toch, dat zij bij de aanstaande Nationale
Conventie gemakkelijk spel zou hebben tegen een al te
„katholiek" reglement. Daarom meenden sommige „weidenkenden", dat het voorzichtiger zou zijn, zich in het
nieuwe „egtreglement" te beperken tot het wezen van
huwelijkssluiting en solemnisatie met weglating v a n alle
I 20) J. Hoogaert« aan Van Alphen, 'e-Hertogenboach 7 Februari I 796 :
Archief ala voren.
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tucht- en strafbepalingen. Het nadeel van deze oplossing
was echter, dat dan ook de heilzame bepalingen van het
oude reglement zouden komen te vervallen zonder dat er
iets voor in de plaats werd gesteld. Men wendde zich
opnieuw om advies tot Van Boxtel ' 2 ' ) , die nu een middenweg aangaf. De huwelijken dienden gesloten te worden
voor de municipaliteiten en zouden door ieders wettigen
pastoor kunnen worden gesolemniseerd. Bij de herroeping
der oude reglementen zou men in generale termen eenige
verbodsbepalingen moeten formuleeren, ook met betrekking tot de graden van bloedverwantschap, doch zóó, dat
het recht der Kerk in dezen onaangetast bleef l 2 2 ) . Op
20 October werd door de representanten volgens deze richtlijnen een publicatie uitgevaardigd, welke zich beriep op
de scheiding van Kerk en Staat. De huwelijken die sedert
het binnenrukken der Franschen alleen voor de Kerk
gesloten waren, werden tegelijk gelegaliseerd , 2 3 ) . Een
ideale oplossing dezer kwestie was dus afgestuit op vrees
voor Den Haag, ofschoon de meerderheid der representanten van Brabant hiertoe gaarne zou zijn bereid geweest !
Het verdient verder opmerking, dat op een request van
den Haagschen pastoor A. van der Sluys door de Provisioneele Representanten van Holland aan de katholieke
geestelijken werd toegestaan, om „evenals alle andere
menschen" vrij, zonder daartoe een speciaal octrooy noodig
te hebben, voor notaris en getuigen hun testament te
maken , 2 4 ) .
Een ander punt, waarover door de katholieken in 1795
druk werd gerequestreerd, was de opheffing van de
financieele lasten, welke nog krachtens de oude bepalingen
op hen drukten. Reeds werd vermeld, hoe bij de regeling van
de „Administration Centrale" voor Bataafsch Brabant door
den Franschen volksrepresentant Ramel op 31 Maart 1795
de aldaar nog bestaande recognitiegelden waren afgeschaft.
121) Ign. van Gils aan J. Hoogaerta, Breda 13 Februari 1796 : Archief
als voren.
122) J. Hoogaerts aan Van Alphen, 's-Hertogenbosch 16 Februari 1796 :
Archief als voren.
123) Resolutiën Prov. Representanten van Bataaf sch Brabant, 20 October
1 7 9 6 : R. A. 'a-Hertogenbosch. G.B. 37.
124) Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 7 September en
29 October 1795.
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Wel werd bij publicatie van 8 Juni 1795 door H.H.Mo,
getracht den ouden toestand ook met betrekking tot de
uitoefening van den katholieken godsdienst te herstellen ' 2 5 ) ,
wel trachtten verschillende drossaarden, gesteund door
Den Haag, de recognitiegelden althans nog over 1 794 te
innen, maar de Brabanders gaven het verworvene niet
gemakkelijk weer af en vrijwel algemeen maakte men
„zwarigheden" tegen deze handelwijze. De parochies
Alphen (Baronie), Rozendaal, Groot- en Klein-Zundert,
Dorst en Standaardbuiten bleven ook na herhaalde aanmaning betaling weigeren en de Alphensche pastoor
J. B. Mutsaers wendde zich bij request tot dè Provisioneele
Representanten. Tevergeefs probeerde de drossaard van
Breda het goed recht van zijn vordering te bewijzen. Zij
werd hem door de representanten ontzegd, terwijl aan den
rentmeester der geestelijke goederen te Bergen-op-Zoom,
zelfs tegen de authorizatie door het Comité tot de Algemeene
Zaken van het Bondgenootschap te Lande (de oude Raad
van State) in, werd verboden nog recognitiën in Standaardbuiten te vorderen , 2 6 ) .
In Holland waren de recognitie- en admissiegelden reeds
in den patriottentijd afgeschaft, maar men zat daar nog
altijd met de ,,octroyen", indirecte belastingen, veelal op
levensmiddelen en brandstoffen, welke door alle inwoners
ten behoeve der oude staatskerk moesten worden opgebracht. Hiertegen regende het aanstonds protesten van
katholieke zijde en verschillende municipaliteiten gingen op
eigen hand tot afschaffing over , 2 7 ) . De Provisioneele
Representanten beslisten echter op 30 Juni na stappen van
de gereformeerde kerkmeesters van Akersloot en Limmen,
dat de octrooien zouden blijven gehandhaafd tot eene
Nationale Vergadering zich hieromtrent zou hebben uitge125)
J. C. A. Hezenman«, 'a-Hertogenbosch. . . . 475 en 484 v.
126)
Reaolutiën Prov. Representanten van Bataafech Brabant, 24 September; I, 19 en 29 October en 3 December 1795 : R. A. 'e-Hertogenboech.
C. B. 2 en 6. — Het request van Mutsaers en de verdediging van drossaard
B. van der Borcht berusten onder de ingekomen stukken : R. A. 'a-Hertogenbosch, respectievelijk G. B. 10 en G. B. II. In de laatst genoemde liaa
berust ook het rapport van het comité van Algemeen Welzijn over deze
kwestie d.d. 29 October 1795, dat van een heftige verontwaardiging over
den drossaard Ыцк geeft.
127)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 1 7 9 5 : 23 Mei
(Bergen), — 27 Mei (Hillegom), — I Juli (Limmen), — 29 Juli (Poeldük), — 31 Juli (Graft).
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sproken. Op 25 November werd dit besluit voor de heele
,28
provincie van kracht verklaard
) . Tegen-requesten van
katholieken, die hier en daar zelfs de betaling staakten,
,29
hadden niet meer mogen baten
) . Eerst na de scheiding
van kerk en staat bij decreet der Nationale Vergadering
d.d. 5 Augustus 1796 kreeg de afschaffing haar beslag,
doch niet dan na veel en moeizaam onderhandelen werd
,30
zij ook feitelijk uitgevoerd
).
Meer succes had men bij de actie, die door de Enkhuizer
gemeente der oud-bisschoppelijke clerezij was begonnen,
om ook voor katholieke kerken en gestichten vrijstelling
van belasting en speciaal van de verponding — een grond
belasting — te 'verkrijgen ' З ' ) . Ook dit was een over
winning van de idee der pariteit, want de gereformeerde
kerken en godshuizen hadden het privilege vanouds
genoten.
De katholieken waren echter niet tevreden met de af
schaffing der bijzondere geldheffingen, welke op hen
gedrukt hadden, zij vorderden ook hun aandeel in de
publieke fondsen voor de armenzorg en in de leiding der
openbare weeshuizen. In de oude Republiek werden de
hervormde armen op vele plaatsen uit de openbare middelen
onderhouden, terwijl de Roomschen voor hunne eigen
armen moesten opkomen , 3 2 ) . De publieke collecten ten
bate der armen, welke bij de feestelijkheden na de OmwenІ2 )
Dagbladen Prov. Repreaentanten van Holland, 1795 : 7 Mei, 30
Juni en 25 November.
129)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 1795 : 17 Juli
(Maassluis), — 31 Juli (Akersloot), — 6 Augustus (Graft), — 17
Augustus (Wateringen), — 2 October (Limmen), — 23 November (Poel
dijk), — 14 December (Limmen), — Ibid. 1796 : 6 Januari (Akersloot),
— 19 Februari (Liese. Vgl. voor deze plaats o o k : 4 Augustus 1795, II
Januari en 23 Februari 1 7 9 6 ) . Op 8 Februari 1796 werd zelfs nog een
gecxpireerd octrooi ten behoeve van het gereformeerd wees. en aalmoezeniershuis te De Ryp verlengd.
130)
P. Noordeloos, De restitutie der kerken. 5 2 — 5 7 . — A. R. A.
's-Cravenhage. Besturen van Holland 1 7 9 5 — 1 8 1 3 , n. 4 6 1 0 — 4 6 1 2 : Rap
p o r t . . . . en Advies over de Kerkelijke Octroyen. 13 Maart 1797.
131)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 1795 : 29 April
(Jansenisten van Enkhuizen), — 3 Juni (Algemeen decreet), — 29 Juni
en 22 Juli (Assendelft), — 4 Juli en 18 Augustus (Algemeen decreet), —
27 October (Pastoors A. van der Sluys en P. R. Maquin te 's-Gravenhage).
— 24 December (Crommeniedijk).
132)
Voor de armenzorg der katholieken tijdene de oude Republiek zie
M. Kramer, Roomsche Armen ten tüde der Republiek : B. B. H. XLV ( 1 9 2 8 )
2 6 0 — 2 6 4 . — Vgl. L. J. Rogier in B . B . H . XLV ( 1 9 2 8 ) 3 9 7 — 3 9 9 en 4 2 5 .
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teling werden gehouden, waren weliswaar reeds op verschil
lende plaatsen onder alle gezindheden verdeeld | Э З ) , maar
in de bestaande reglementen op de armenzorg, die in vele
steden voor de dissenters zeer ongunstig waren, kregen
zij niet overal even gemakkelijk verandering. De bezwaren,
welke hieromtrent door een commissie van 23 Amsterdamsche katholieken onder leiding van Sinckel en Sluyter
op 11 Maart 1795 naar voren werden gebracht, kunnen
ons in dezen eenig inzicht verschaffen. Wij krijgen te
hooren, dat de katholieke armen waren uitgesloten van de
hulp der stadsgeneesheeren, van de çtadsapotheek en van
het pesthuis, tenzij men daarvoor bijzonder betaalde. Op
advies van het Comité van Algemeen Welzijn werd dit
bezwaarschrift door de municipaliteit van de hand gewezen
op grond van de bewering, dat de katholieken hierin met
de andere confessioneele armen gelijk stonden, al werd de
bijzondere nood der katholieke armen door het Comité wel
erkend., Een tweede adres van 30 Maart d.a.v. bereikte
evenmin eenig resultaat, maar men publiceerde de stukken
in het eigen tijdschrift, dat men sinds eenigen tijd bezat,
en men probeerde op deze wijze het onrecht aan den kaak
te stellen , 3 4 ) .
Beter slaagden de katholieken van Muiden, die op een
request van hun pastoor J. Nanning en van de R. K. armmeesters d.d. 20 Maart 1795 bij besluit van de plaatselijke
representanten op 31 Juli kregen toegezegd, dat hunne
armen voortaan ook van de diensten van den stadschirurgijn
mochten gebruik maken en dat zij de helft van de inkomsten
der armenkassen zouden ontvangen. Toen zij in Maart van
het volgende jaar medezeggingschap vorderden in de
directie van het weeshuis, waarvoor zij een R. K. regent
en regentes wilden benoemd zien, konden zij zich hiervoor
reeds beroepen op een precedent te Naarden , 3 5 ) . Te IJselstein kregen de katholieken gelijk aandeel met de protestanten in het bestuur en de inkomsten van het oude Ewoudgasthuis , 3 6 ) . Ook te Grootebroek werd het recht der
133)
C. Rogge, T a f e r e e l . . . . 273 en 294. (Leiden e n Amsterdam). —
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 17 Juni 1795 (Den H a a g ) .
134)
Handelingen Municipaliteit Amsterdam. I, 23 7 v., 25Θ v., 267,
332 v., 366. Zie de Adressen i n : Kerk. ВіЫ. Nieuwe. H, 5 1 — 6 4 .
135)
Kerk. ВіЫ. Nieuwe. II, 2 2 7 — 2 4 3 .
136)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 8 October 1 7 9 5 :
5 Januari en 15 Februari 1796.
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katholieken op een evenredig aandeel in de armenkassen
en in het bestuur van het weeshuis door de municipaliteit
erkend, wier beschikking, evenals de regeling te IJselstein,
door de gewestelijke representanten werd gesanctionneerd , 3 7 ) . Te Amstelveen, het district van Ploos van
Amstel, kregen de katholieken gelijke rechten met de hervormden in het armbestuur , 3 e ) , terwijl ook in Aalsmeer,
Monster, Nieuwveen, Zevenhoven, Pijnacker, Weesp en
Woerden in deze richting actie werd gevoerd ' 3 9 ) . Te Leiden
vond het voorstel der Burgervergadering, om voortaan de
armenzorg zonder onderscheid van gezindte te regelen, bij
het stadsbestuur een gunstig onthaal, doch in de practijk
wist de „weleer heerschende kerk" aan de officieel erkende
gelijkberechtigdheid te ontkomen. Stappen, om tot een gelijke bedeeling van de armen der verschillende gezindheden
te geraken, werden ook ondernomen door het stadsbestuur
van Rotterdam, waar de enorme werkloosheid een geweldige
stijging in de kosten van de armenzorg met zich bracht , 4 0 ).
Voor Maas-en-Waal, waar de katholieken in 1 795 nogal
heftig tegen de protestanten optraden, probeerde de Geldersche Landdag een modus vivendi in te voeren, waarbij
de armengoederen voortaan door katholieken en protestanten samen zouden worden beheerd. Ooien, Alfen,
Altforst, Appeltern en Bergharen accepteerden deze regeling, doch de katholieken van Maasbommel, Wamel en
Dreumel wilden het onderste uit de kan hebben en weigerden
met de protestanten samen te werken. Het gevolg was,
dat zij niets kregen en dat op 25 April door den Landdag
bevolen werd, alles in den ouden toestand te laten. De
kwestie verwekte zooveel beroering, dat er een groep
Fransche soldaten noodig was vooraleer de rust was
hersteld. Later gingen de katholieken hier langs meer
legalen weg hun recht zoeken en wendden zij zich met
requesten tot het gewestelijk bestuur, om gelijk recht met
de hervormden te verkrijgen. Deze requesten werden in
137) AU voren, 23 Juni 1795 en 25 Februari 1796.
138) Kerk. Bibl. Nieuw». II. 2 0 0 — 2 0 3 .
139) Dagbladen Prov. Representanten van Holland, recpectievelïjk 5
Juni I 795, — 18 Januari I 796, — 28 October, 5 en 25 November I 795, —
18 Januari 1796, — 1 Auguetu. 1795, — 23 November 1795, — 25
Januari I 796.
140) P. J. Blok, Geachiedenia eener Hollandache Stad. IV, 47 en 59. —
F. L. Koch, Rotterdam onder de Batanfache Republiek : Rotterdamsch
Jaarboekje ( 1 9 3 4 ) 1 3 5 — 1 4 0 .
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handen gesteld van een „Commissie tot assopiatie der
geschillen in het ambt van Tusschen Maas en Waal". Tot
groóte verontwaardiging van de Volkssociëteit te Druten,
waarbij zich ook vertegenwoordigers van de katholieken
uit de overige dorpen van Maas-en-Waal hadden aangesloten, werden de requesten eveneens aan de gereformeerde
synode van Gelderland ter inzage gezonden. Zoodoende
geraakte de geheele actie op de lange baan en werden er
practisch geen resultaten bereikt , 4 1 ) · Een mooi staaltje
van christelijke verdraagzaamheid leverde daarentegen
Vollenhove, waar de municipaliteit een collecte uitschreef
voor de noodlijdende Roomsche ,.diaconie", die ook door
de predikanten warm werd aanbevolen ' 4 2 ) .
Met de toelating van katholieke kinderen tot de openbare weeshuizen, deed zich terstond een moeilijkheid voor
met betrekking tot de godsdienstige opvoeding dezer
kinderen. Overal immers werden de weezen in de gereformeerde religie opgevoed en het is wel duidelijk, dat dit
door de katholieken niet kon worden geaccepteerd , 4 3 ) .
De municipaliteit van Weesp, die onaangenaamheden voorzag, indien katholieke kinderen in het burgerweeshuis
zouden worden opgenomen, had daarom aan den pastoor
voorgesteld, om deze kinderen in katholieke gezinnen uit
te besteden, terwijl dan door het weeshuis een toelage zou
worden betaald. Het R. K. kerkbestuur aanvaardde deze
oplossing echter niet en bleef opname in het weeshuis
vorderen, waarschijnlijk juist om het gereformeerde monopolie op deze gemeentelijke instelling te breken , 4 4 ) . De
kwestie werd voor de Provisioneele Representanten gebracht, die na soortgelijke moeilijkheden te Grootebroek
op 25 Februari 1796 beslisten, dat, conform de Rechten
van den Mensch en Burger en de beginselen van Vrijheid
en Gelijkheid, voortaan ook kinderen van andere gezindten
in het weeshuis moesten worden opgenomen „met volkomen vrijheid voor degenen, die tot de gemelde kinderen
betrekking hebben, om te zorgen, dat dezelve worden
opgevoed en onderwezen in de principes van die gezind141) P. Noordelooa, De Teatitutie der kerken. 1 3 — 3 3 .
142) J. Tkeuniaz, Overijael in 1795. 52.
143) Simon Schermer i n : Dagverhaal van de Nationale Vergadering.
VI. 362.
144) A. R. A. 'a-Gravenhage. Besturen van Holland 1795—1813, n.
4474 : Diverse «tukken.
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heid, waartoe de ouders behooren of hebben behoord, of
,45
van de kerk, waarin die kinderen zijn gedoopt"
) . Deze
beslissing achtte men ook voor andere plaatsen vah zoo
groot belang, dat zij een plaats kreeg onder de nieuws
,46
berichten van de Kerkelyke Bibliotheek
).
Dezelfde kwestie werd in April 1797 te Amsterdam
aan de orde gesteld door pastoor Henricus Beukman, die
in zijn grondvergadering een voorstel indiende, om de
kinderen van het Aalmoezeniers-Weeshuis voortaan in de
godsdienst hunner ouders op te voeden. Hij noemde het
* een schandelijke miskenning van gelijkheid en vrijheid, dat
in een gesticht, tot welks onderhoud de geheele burgerij
bijdroeg, kinderen van alle gezindten in den gereformeerden
godsdienst werden opgevoed en op hun achttiende jaar onder
weigering van verdere kleeding tot het aanvaarden van
den gereformeerden godsdienst werden gedwongen. Het
voorstel van Beukman verwierf algemeene instemming
en werd vervolgens ook in de andere grondvergaderingen
aan de orde gesteld, zoodat het op 6 Juni door de geheele
burgerij met een meerderheid van 420 stemmen werd
aangenomen. Toen later in den Raad eenige stemmen
opgingen tegen de uitvoerbaarheid van dezen maatregel,
publiceerde Beukman een brochure, waarin hij die bezwa
ren weerlegde , 4 7 ) . Men zou gebeden kunnen invoeren,
die voor allen aanvaardbaar waren, zooals ook op de
zeevaartschool gebeurd was. Men zou schoolboeken kunnen
nemen, waarin geen godsdienstige leerstelsels voorkwamen.
Ieder godsdienstig genootschap zou er zijn eigen godsdienst
onderwijs laten geven en zijne' eigen kinderen voor de
godsdienstoefeningen doen afhalen. Het was mogelijk om
op de Vrijdagen en Zaterdagen spijzen op te dienen, die
allen mochten eten en verder zou er voor dispensaties
145)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 25 Februari 1796.
146)
Kerk. ВІЫ. Nieuwe. II, 237 v.
147)
Kn. 2 2 9 8 0 . Vooretel van den Burger Henricua Beukman, R. C.
Priester in de kerk de Pool, om voortaan de kinderen; in het Aalmoezeniers
Weeshuis in den zelfden godsdienst, als dien hunner ouderen op te voeden,
enz. Gedaan op den, 4 April 1797, in de grondvergadering Lett. R. En aldaar
door alle de present zijnde Leden unaniem goedgekeurd, en sedert ter
beöordeeling van de gansche Burgerij, op den 6 Juni in alle de Grond-Vergaderingen voorgedragen, en in dezelve op nieuws goedgekeurd, met eene
meerderheid van 420 stemmen. Alsmede een Betoog van de uitvoerlijkheid
deszelfs. Te Amsterdam, Ьц P. van Buuren, op het Schaapenplqn in de
4 Evangelisten.
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worden gezorgd. De vondelingen moest men over de
verschillende religies verdeelen I Dat er twisten onder de
kinderen zouden ontstaan was niet meer dan een voorwendsel ; dergelijke twisten zouden gemakkelijk kunnen
worden voorkomen. Deze brochure schijnt indruk te hebben
gemaakt. Niet minder dan 1235 burgers weigerden immers
op 15 Augustus 1797 de bezwaren van den Raad in de
grondvergaderingen te behandelen , 4 8 ) .
Hebben wij in het voorafgaande reeds de nauwe relatie
kunnen bespeuren, die tusschen armenzorg en opvoeding
bestond, diezelfde samenhang blijkt ook bij de bijzondere
belangstelling voor het volksonderwijs, welke in dezen tijd
valt te constateeren. Ten onzent had dit tijdsverschijnsel
zich geïncarneerd in de nog jonge Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, waarvoor in den patriottentijd ook aan
katholieken kant nogal interesse geweest was. De geestesstrooming der Verlichting, die alle maatschappelijk euvel
door de rede alleen meende te kunnen overwinnen, had
in de tweede helft der 18 e eeuw verbetering van het volksonderwijs naar voren geschoven als hèt middel, om de
heerschende armoede en de toenemende werkloosheid te
bestrijden. In zijn antwoord op een prijsvraag van het
Zeeuwsch Genootschap te Vlissingen ( 1778) had H. J.
Kroon schooldwang voor bedeelden aangeraden, iets wat
te Rotterdam reeds in 1774 was ingevoerd ' 4 9 ) .
Alhoewel in zich toe te juichen, waren dergelijke maatregelen voor de katholieken toch zeer gevaarlijk, wijl het
lager onderwijs in de Republiek geheel onder invloed stond
van de gereformeerde kerk , 5 0 ) . Duidelijk werd op dit
gevaar gewezen in de brochure ,,Aan de Roomsche
Gemeente te Delft", onder dagteekening van 17 Juni
148) Gronden, waarop 1235 etemgerechtigde burgere op Dingsdag den
I5en Augustus 1797 in de stedelijke Grondvergaderingen geweigerd hebben
de bedenkelijkheden in omvraage te brengen welke de Raad van Amsterdam
heeft kunnen goedvinden der Burgerij voor te dragen tegen de, in voorige
Grondvergaderingen door de meerderheid derselver Burgerij goedgekeurde,
voorstellen, alsmede de Rechtmaatigheid van het protest door verschelde
hunner ter dier tijd tegen de omvraag dier bedenkelijkheden gedaan. Door
Henricus Beukman. Te Amsterdam bij P. van B u u r e n . . . .
149) A. M. van der Giezen, De eerste faze van den schoolstrijd in
Nederland ( 1 7 9 5 — 1 8 0 6 ) . Assen 1937. 9 en 12 v.
150) A. w. I — 6 . — Vgl. M. Kramer, Pogingen tot het ¿even van
bijzonder onderwijs in de 1 7e en 18e eeuw : B. B. H. X L V ( 1928) I 3 3 — 1 3 7 .
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1795 ^ 1 ) · De schrijver geeft daarin eerst een uitvoerig
overzicht van de kwellingen en achterstellingen, welke de
Nederlandsche katholieken hebben moeten ondergaan na
de „bevrijding van het Spaansche juk", toen hunne slavernij
eerst recht begon. Nu zij echter het geluk der natuurlijke
en onbetwistbare Rechten van den Mensch gaan genieten,
en „het den Goedertieren God behaagd heeft zijne Vrijheidszonne uit dien langen Nagt der Duisternissen eens
te doen oprijzen in ons Vaderland", mogen zij niet toegeven aan gevoelens van wraak, maar wel moeten zij
gewekt worden uit de sluimering, waarin zij nog schijnen
te verkeeren. Vooral wil hij hunne aandacht vestigen op
de armenzorg en het schoolwezen, twee onderwerpen, die
ten nauwste samenhangen. Ter behartiging dezer belangen
moeten de katholieken een viertal bekwame lieden aanwijzen. Vooreerst moeten dezen de gelijkstelling hunner
armen met die der andere godsdiensten zien te bewerken
en voor hen vrijdom van imposten zien te verkrijgen, een
privilege, dat zelfs de Joden bezitten, maar waarvan de
katholieken zijn uitgesloten. Aandeel in de armengoederen
is hun recht, wijl deze door hunne Roomsche voorouders
zijn bijeengebracht. Maar vervolgens moeten zij hun aandacht richten op de scholen, vooral op de armenscholen.
Men zegge niet : ik ben zelf ook op een armenschool
geweest, ik heb daar goed leeren lezen, schrijven en
rekenen ; en al kwam er een Roomsche armenschool, dan
weet ik nog niet, of ik er mijn kinderen wel heen zou
zenden. Die zoo spreken, zijn dwazen en miskennen hun
ouderlijke plicht. De ouders zijn toch veel meer verantwoordelijk voor de zielen dan voor de lichamen hunner
kinderen. Moet het hun dan niet ter harte gaan, dat deze
gedwongen worden in den Heidelbergschen catechismus
stellingen te leeren, die rechtstreeks met onzen godsdienst

151)
„ A e n de Roomsche Gemeente te Delft". Delft den 17 Juny 1795.
Bij J· B. van Gulpen, Drukker van de Vaderlandsche Sociëteit te Brutus
Bosch. 16 blz. Dit geheel onbekende pamflet is aanwezig in de bibliotheek
van het Groot Seminarie te Haaren. Het naschrift luidt : De R o o m s c h e
G e m e e n t e van B a t a a v a B r a b a n d , word mede aanbevolen, deze
voorschreevene Lessen zich in dit gelukkige tijdstip ten nutte te maaken;
zij hebben daar toe even zo veel recht als de andere zeven Veréénigde ProProvintiën, want de R e c h t e n v a n d e M e n s c h , die volgens de Fransche
Constitutie bezwooren hebben, kunnen zij ons, daar wij ook
Bataaven
zijn, en waarmede wy moeten veréénigd worden, naar de ééngaliteit, niet
betwisten". Op blz. θ blqkt, dat schrijver niet in de Republiek is geboren.
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ín strijd zijn, dat zij leeren vervloeken het Allerheiligste!,
dat wij in onzen godsdienst aanbidden ? Wegens den
invloed der armenscholen „is het ook niet te verwonderen,
dat men zo veele Knechten en Meiden, om een Officie
te krijgen, of om andere Giften, van hunnen Godsdienst
ziet afvallen". Daarom moeten de ouders medewerken tot
de oprichting van een Roomsche armenschool, waar hunne
kinderen „in de Deugden en goede Zeden onderweezen
worden, waar in zij leeren bidden, en de Lessen in hunne
Catechismus van buiten leeren met hunne Uitleggingen,
die zij des Zondags in de Kerk moeten opzeggen". De
commissie voor de oprichting moet eerst „een goed Plan
of school-reglement. . . . beramen, waarin de beste gebruiken die men in de scholen der Roomsche Landen onderhoud, geplaatst wierden en waaraan Schoolmeester en
kinderen zich moeten houden". Voor de vacature van
schoolmeester moet een advertentie in de couranten worden
geplaatst en de bekwaamste sollicitant moet door de
commissie worden opgezocht. Hij moet vervolgens door
de geestelijkheid aan een godsdienst-examen worden
onderworpen, opdat geen Jansenist of onkundige binnensluipe. De kerk- en armmeesters moeten den candidaat
voor de profane vakken examineeren. Deze examens
—7 een modern idee — worden van het grootste gewicht
geacht en moeten ook in andere Roomsche scholen voor
de onderwijzers worden verplichtend gesteld , 5 2 ) . Voor
de schoolboeken adviseert de schrijver „ D e C h r i s t e l ij k e
A c a d e m i e " welke ook in de Zuidelijke Nederlanden
wordt gebruikt. Verder wenscht hij een geregelde inspectie
door priesters en armmeesters. De andersdenkenden,
zoowel in ons land als in Duitschland, dragen de grootste
zorg, om hunne scholen tot de uiterste volmaaktheid te
brengen, terecht inziende, dat aan een goede school en een
goede opvoeding de welvaart der burgerlijke maatschappij
gelegen is. Welnu, de katholieken moeten zich door hen
niet laten beschamen ! De onkosten voor dit alles wil de
schrijver bestrijden uit een deel der op te vorderen armengoederen en uit een jaarlijksche collectie bij de geloofsgenoot en. Zouden bij de nieuwe grondwet nationale scholen
worden opgericht, dan moet voor de katholieke kinderen
152) Vgl. A. M. van der Giezen, De eerete faze van den schoolatrüd.
30 en 40.

190

aan het lesrooster toch dagelijks een uur godsdienst-onderricht
worden toegevoegd. Inderdaad, de geboorte van het katholiek bijzonder onderwijs — althans op papier — in optima
forma I
In een naschrift werd deze brochure in de speciale
belangstelling van de katholieken van Bataafsch Brabant
aanbevolen. Het geschriftje was daar inderdaad actueel,
want men zat er juist met zijn eerste schoolkwestie. Tijdens
de oude Republiek waren in de Generaliteitslanden door
den Raad van State steeds gereformeerde onderwijzers
benoemd, uitgezonderd in de heerlijkheden der Oranjes ' 5 3 ) .
De kwaliteit van het onderwijzend personeel was er zoo
mogelijk nog slechter dan in het overige gedeelte der
Zeven Provinciën ' 5 4 ) . Zoodra de Franschen Staats-Brabant
binnenrukten, hadden de heeren de vlucht genomen en
waren zij vanwege de municipaliteiten door anderen vervangen. Toen de oude onderwijzers eenigen tijd later
terugkwamen, eischten zij hunne reeds ingenomen plaatsen
opnieuw op, hetgeen overal de grootste moeilijkheden veroorzaakte. Om in dezen chaos eenige orde te brengen, diende
het schoolwezen centraal te worden geregeld. Door toedoen
van Pieter Vreede vaardigden de Representanten op 4 September een publicatie uit, welke in hoofdzaak neerkwam
op het volgende. De zorg voor het schoolwezen werd
gebracht aan het gewestelijk en aan het plaatselijk bestuur.
Niemand mocht een school openen dan met goedvinden
der municipaliteit. De oude schoolreglementen, die alleen
gereformeerde onderwijzers toelieten, den Bijbel en den
Heidelbergschen catechismus als leerboeken voorschreven,
werden afgeschaft, doch de oude schoolmeesters bleven
gehandhaafd in hunne betrekking. Ter voorkoming van
oneenigheden tusschen de verschillende gezindten moesten
de municipaliteiten zorgen, dat voortaan geen andere
boeken gebezigd werden, dan die, welke alleen „algemeene
beginselen van godsdienstige en burgerlijke deugden inboezemden", waartoe de publicaties van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen speciaal werden aanbevolen. Na
een heftigen aanval van den afgevaardigde P. Verhoysen,
die ook in latere jaren voor de belangen van het Brabantsche
153) A . w . 57.
154) Zie hiervoor ,.Memorie van Algemeene Wezenlijke Bezwaren der
Meyerye van VHertogenboich". 's-Hertogenbotch 1786. 59.
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onderwijs op de bres zou blijven staan, werd op 26 September alsnog bereikt, dat de volkomen onbekwamen onder
het oude personeel konden worden afgezet. De beslissing
hieromtrent hielden de Representanten echter aan zich l 5 5 ) .
In hunne proclamatie van I October 1795, die de bedoeling
had een einde te maken aan de twisten tusschen katholieken
en protestanten, brachten zij het onderwijs opnieuw ter
sprake. De schoolmeesters zouden aan „de teedere jeugd"
alleen algemeene deugden, zoo burgerlijke als zedelijke,
mogen inprenten, doch zich niet mogen bezighouden ,,met
bijzondere godsdienstige begrippen". Welken godsdienst
deze beeren beleden, moest dus om het even zijn , 5 6 ) .
Overbodig was deze herhaling zeker niet, want ofschoon de
schoolmeesters beweerden, dat zij zich voortaan van de
boeken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bedienden, bleek het, dat sommigen van den Catechismus van
Borstius en Beza toch moeilijk konden scheiden , 5 7 ) . De
bemoeiing van de representanten van Bataafsch-Brabant
met het onderwijs, speciaal met de onderwijzersbenoemingen, bleef echter nog jaren lang een twistappel tusschen
hen en de landsregeering, die meende, dat de oude rechten
van den Raad van State en van de Oranjes op haar waren
overgegaan.
De Brabantsche representanten in Den Haag, zooals
Van Hooff en Verhoysen, verdedigden krachtig de rechten
van hun gewest, de laatste zeker ook, omdat daardoor in
de practijk de katholieke invloed op het onderwijs bleef
gewaarborgd. Het resultaat was, dat de katholieken van
Brabant er in slaagden zich op dit gebied volledig te doen
gelden en elk spoor van discriminatie uit te wisschen. In
1806 waren er in Brabant buiten de steden op de 201
onderwijzers maar 76 gereformeerden meer, de particuliere
kostschoolhouders medegerekend. In het schooltoezicht
zaten vijf katholieken tegen één protestant, terwijl ook de
geest van het onderwijs practisch wel katholiek geweest
zal zijn , 5 e ) .
Ook in de andere gewesten zien wij ín de bestuurs155)
J. C.
156)
A.w.
157)
A.w.
Ι5Θ)
Voor
voortduren, zie
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A . Hezenmane, 'e-Hertogenboach. 5 1 7 — 5 1 8 .
521.
563.
de bijzonderheden van dezen strijd, die tot 1806 bleef
: A. M. van der Giezen, a.w. 59, 90, 107, 109, 165 en' 173'.

lichamen allerwegen een streven, om den invloed van de
gereformeerde kerk en van de protestantsche dogmatiek op
het volksonderwijs af te schaffen en door een algemeengodsdienstige oriëntatie te vervangen. Vanzelfsprekend
worden beslissingen in deze richting door de katholieken
gesteund, somtijds zelfs uitgelokt, maar hier en daar gaat
men reeds verder in de richting van eigen bijzondere
scholen.
In Overijsel was het de representant J. Ter Pelkwijk die
in 1795 opkwam tegen het gebruik van den Heidelbergschen catechismus op de scholen. Voor de andere gezindten
en in het bijzonder voor de Roomschen achtte hij dit aanstootelijk. Het gevolg was geweest, dat laatstgenoemden
reeds op eenige plaatsen getracht hadden, schoolmeesters
van hun eigen religie te krijgen, die dan hun leerlingen
tevens in den godsdienst zouden kunnen onderwijzen. Ter
Pelkwijk vreesde ten zeerste, dat kinderen, die van jongsaf
gewoon geweest waren om scholen van hun eigen godsdienstige richting te bezoeken en zoodoende „van de
anderen afgescheiden te leven", later „nog grooter religiehaat zouden voeden als hunne ouderen tegenswoordigdoen".
Hij wilde daarom al die boeken in de scholen verboden
zien, waarin godsdienstige geschilpunten werden behandeld.
De Representanten meenden op dit punt echter geen beslissing te moeten nemen, maar waren natuurlijk wel bereid
een commissie te benoemen. Intusschen gingen de Overijselsche katholieken er mee door, om naast de officieele
onderwijzers eigen schoolmeesters aan te stellen.
In sommige „boerschappen" van Twente brachten zij deze
katholieke meesters zelfs in de publieke scholen en lieten
hen daar les geven tegelijk met hunne gereformeerde
collega's. Uiteraard gaf dit aanleiding tot verstoring der
openbare rust en ook wel tot zeer onpaedagogische pretjes
voor de lieve jeugd. Toen de drost Racer besloot in te
grijpen, stiet hij hier en daar op hardnekkigen tegenstand.
Te Aselo brandde even later het schoolgebouw af en te
Borne wisten de Roomschen te bewerken, dat het salaris
van den gereformeerden onderwijzer door de gemeente
niet langer werd uitbetaald , 5 9 ) .
In Utrecht vaardigde het provinciale bestuur op 10
159)

J. Theuniez, Overysel in 1795. 129 en 173 v.
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October 1796 een onderwijs-reglement uit, dat voor alle
lagere scholen, ook voor de diaconie-scholen, zou gelden.
Hierin schreven zij voor, dat voortaan alleen die godsdienstige waarheden zouden mogen worden onderwezen,
welke door alle Christelijke gezindheden erkend werden.
Op de verplichte boekenlijst prijkte o.a. het werk van
pastoor Petrus Schouten, dat door de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen was uitgegeven onder den titel :
„Welke bewijzen leveren natuur en reden op voor het
bestaan van God". Evenals in Brabant zou het toezicht
over de scholen komen aan een door het provinciaal bestuur
benoemd comité en verder aan de municipaliteiten , 6 0 ) .
De Utrechtsche katholieken probeerden echter ook te komen
tot oprichting van een eigen bijzondere school, die zij
wilden vestigen in het bedehuis van de Jeruzalemsteeg,
waarover juist een onverkwikkelijke twist tusschen regulieren en seculieren gaande was. Een commissie van tien
hunner wendde zich zoowel tot het stadsbestuur als tot de
Representanten van de provincie met een request, waarin
zij zich beriepen op de ware rechten der Gelijkheid en op
een gezonde staatkunde, die er op uit moest zijn, om de
kinderen liever in eigen land dan in den vreemde te doen
opleiden. Zij hoopten, dat de stad Utrecht, gewoon door
alle tijdperken de andere steden ,,ten opzigte des Vaderlands en der Vrijheid voor te gaan. . . . ook de eerste zal
zijn, die op een dankbare erkentenis van de jeugd in het
nageslacht een veilige aanspraak zal können maaken door
de eerste steen aan dit zoo luisterrijk als noodzaakelijk
gebouw van opvoeding te leggen" ' ^ ) ·
Behalve die van Utrecht, slaagden ook de katholieken van
Rotterdam er in, een eigen schooltje op te richten l 6 2 ) .
Te Nootdorp wist de burgersociëteit, waarvan veel katholieken lid waren, bij de municipaliteit gedaan te krijgen, dat
alle schoolboeken, waarin over godsdienst gesproken werd,
buiten gebruik werden gesteld l 6 3 ) . Minder radicaal, doch
zeker zoo „verlicht", was de oplossing, die te Zaandam door
een commissie uit de beide municipaliteiten en uit de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1 797 werd voor160)
161)
162)
163)
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geslagen , 6 4 ) . De gereformeerde, luthersche en doopsgezinde
catechismus-boekjes, welke de commissie in de scholen had
aangetroffen, achtte zij geheel ongeschikt. In plaats van
het godsdienstonderwijs volgens de verschillende kerkgenootschappen zou het „meer nuttig voor de kinderen en meer
gepast voor onzen tijd" zijn, om onderwijs te geven in
bijbelsche geschiedenis en eenvoudige zedenkunde. Daarnaast moest dan nog onderricht gegeven worden in de
rechten en plichten van den mensch en burger, waarvoor
een „fraai leesboek, in 1795 bij Du Mortier uitgegeven"
werd geadviseerd. De titel van dit boekje was : „De Rechten
van den Mensch en Burger en de Plichten daaruit voortvloeiende, voor de Vaderlandsche Jeugd".
Te Amsterdam, waar het Nut zeer veel invloed had in
de commissie voor de schoolhervorming, werd voorgesteld,
om de stadsarmenscholen aan het beheer der gereformeerde
kerk te onttrekken. De boekjes van de Maatschappij zouden
moeten worden ingevoerd. Alle leerstellig godsdienstonderricht diende uit de scholen te worden gebannen en
alleen de gronden van den christelijken godsdienst en de
zedenkunde mochten verder nog worden onderwezen. Daarnaast stelde de commissie voor, om aan de kerkgenootschappen te verzoeken, zelf in het catechetisch onderricht
te voorzien. Tegen deze regeling, die ook te Middelburg
naar voren was gebracht, werd echter door de curatoren
der Amsterdamsche armenscholen bezwaar gemaakt. Zij
vonden deze welwillendheid tegenover de kerkgenootschappen niet in overeenstemming met hun instructie , 6 5 ) .
Wanneer de eerste onderwijs-ontwerpen in Maart 1 796
in de Nationale Vergadering aan de orde komen, zien wij
daar dezelfde tendenzen. Ook dan komt weer duidelijk de
groóte invloed aan het licht, welke de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen in onderwijszaken uitoefende. In het
eerste Constitutieplan (November 1796) bepaalde artikel
712, dat „op den gewonen schooltijd" van het leerprogram
waren uitgesloten het onderwijs in de leerstellige geloofsbegrippen van eenig bijzonder kerkelijk genootschap, alsook het gebruik van boeken, waarin dergelijke leerstellige
begrippen gevonden werden. Bij de discussies over dit plan
164)
165)

Kn. 22950. Rapport, 17 en 36.
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in de volksvertegenwoordiging gedurende de eerste maanden
van 1797 verzetten de katholieken zich tegen deze redactie,
vooral bij monde van A. Ploos van Amstel. Indien het leerstellig godsdienstonderricht alleen „op den gewonen schooltijd" verboden was, zou men kunnen concludeeren, dat de
schoolmeesters dit onderwijs wel mochten geven buiten
de gewone uren. Daartegen was men op zijn qui-vive,
want zoodoende zou aan den staat het recht van suprematie
worden toegekend over den leerstelligen godsdienst. Verder
vreesde Ploos, dat uit dit artikel de gevolgtrekking zou
kunnen worden gemaakt, dat het stichten van scholen door
godsdienstige gezindten op eigen kosten verboden was.
Welnu, hiervoor wilde deze principieele afgevaardigde de
mogelijkheid in ieder geval openhouden, temeer, daar hij
niet gerust was omtrent de leerboekjes, waaruit al het leerstellige verbannen was. Als er nu maar niet zulke werkjes
werden ingevoerd, zoo waarschuwde hij, „welke strekken . . . . om den geest van godsdienst uit te d o v e n . . . .
tot nadeel der maatschappij en tot hun eigen (der kinderen)
onvermijdelijk verderf. Ook Van Hooff nam stelling tegen
artikel 712 in zijn eerste redactie. Indien de schoolmeesters
zich met het leerstellige inlieten, zouden de verschillende
godsdienstige groepeeringen bij vacatures trachten een
candidaat van hun eigen gezindheid te doen benoemen.
Van der Giezen meent, dat deze bezorgdheid voortkwam
uit de vrees, dat de katholieken dan vaak in de minderheid
zouden blijken te zijn. Meer voor de hand ligt de verklaring,
dat de vrijzinnige Van Hooff de godsdienstige tegenstellingen zooveel mogelijk uit de nieuwe samenleving wilde
weren. De katholieke oppositie had succes. De woorden
„op den gewonen schooltijd" werden uit artikel 712
geschrapt en het onderwijs zou dus volgens het eerste
grondwetsontwerp van alle leerstellig godsdienstonderricht
gespeend zijn geweest. Deze grondwet werd echter in
Augustus 1797 door de grondvergaderingen verworpen,
maar ook de onderwijsregeling, die na den staatsgreep van
22 Januari 1798 werd ingevoerd, bepaalde, dat alle
dogmatische elementen uit de publieke scholen moesten
worden geweerd, ofschoon men de noodzakelijkheid van
godsdienstige, zij het dan niet kerkelijke, vorming erkende.
Volgens het reglement van orde voor de openbare
scholen, dat na de nieuwe onderwijs-wet van 15 Juni 1801
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werd opgesteld, zou tweemaal per week slechts gedurende
halve dagen school gedaan worden met het oog op de mogelijkheid tot het ontvangen van leerstellig onderwijs. Dit was
ongetwijfeld een concessie aan de protestanten, die nu ook
wisten door te zetten, dat het leerstellig godsdienstonderricht
aan de onderwijzers slechts verboden bleef „in de gewone
schooltijden". De anti-katholieke reactie, die het optreden
van het Staatsbewind over de geheele lijn met zich bracht,
deed zich trouwens in de practijk nog veel duidelijker
gevoelen. De wet van 1801 werd in protestantschen geest
uitgevoerd, op drie na verdwenen de katholieken uit de
inspecties en de schoolboekjes evolueerden weer in voor
katholieken aanstootelijke richting. Maar protesten van den
kant van het Brabantsche Departementaal Bestuur hadden
ten minste dit resultaat, dat de regeling van het onderwijs
wat minder straf werd gecentraliseerd en dat Brabant zijn
benoemingsrecht der onderwijzers en zijn eigen schooltoezicht ook nu wist te redden , 6 6 ) .
Ten slotte dient nog te worden opgemerkt, dat in deze
jaren door den Amsterdamschen pastoor Henricus Beukman
een soort leergang voor het katholieke godsdienstonderwijs
werd samengesteld, waarin zoowel „allereerste godsdienstige
onderwijzingen voor de catholijke jeugd", een kleine en
een groóte catechismus, alsook een „uitbreiding" van den
laatsten waren opgenomen , 6 7 ) .
Voor wat het hooger onderwijs betreft, moge ik er op
wijzen, dat Guljé in de eerste Nationale Vergadering een
overgroote meerderheid wist te vinden voor de oprichting
van een academie voor Bataafsch Brabant. Als motieven
haalde hij aan het goedkoope leven en de gezonde lucht in
Brabant, maar vooral de concurrentie met de Leuvensche
Alma Mater en natuurlijk weer de republikeinsche gelijkheidsbeginselen. Het bleef echter bij een besluit op papier l 6 8 ) .
4.

De scheiding van kerk en staat.
Het denkbeeld van de maatschappelijke gelijkheid van

166) A. w. 63 en 6 9 — 9 1 ; — C. Hentzen, De politieke geechiedenie
van het lager onderwij« 1 7 9 5 — 1 8 1 3 . Nijmegen, 1920. 25 v., 39, 45. 68,
80 en 82. Naar deze werken zij verwezen voor verdere bijzonderheden.
167) H. Beukman, Uitbreiding van den grooten Catholijken Catechismu«. 2 deelen, Ameterdam, 1 7 9 8 — 1 8 0 1 . — B . B . H . LUI ( 1 9 3 6 ) 3 7 5 .
168) J. Witlox, De Katholieke StaatepaTtq. I, 27 v.
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alle godsdiensten, zooals dat in de révolutionnaire propaganda-lectuur vóór 1795 en ook in de eerste bevrijdingsproclamaties was geformuleerd, bracht vanzelfsprekend
mede, dat aan de bevoorrechte positie der „heerschende
kerk" in de practijk terstond een einde diende te worden
gemaakt. Verschillende maatregelen, welke door de Provisioneele Representanten van Bataafsch Brabant in dezen
zin getroffen werden, hebben wij boven gezien , 6 9 ) , maar
ook in Holland nam men in 1795 reeds een aantal voorloopige beslissingen, die feitelijk gegrond waren op het
beginsel van scheiding tusschen kerk en staat. Zoo moesten
op voorbeeld van Amsterdam in geheel Holland de
regeeringsbanken uit de hervormde kerken verdwijnen , 7 0 ) .
De gedeputeerden der Hollandsche synoden werden door
de Representanten niet meer in hunne vergadering ontvangen. Men weigerde nog langer politieke commissarissen
aan te wijzen om de synoden namens het gewestelijk
bestuur bij te wonen, terwijl men ook niet van plan was,
in de toekomst de onkosten van de synoden nog uit de
regeeringskas te betalen '^ 1 )· Oude rechten van sommige
besturen, om predikantsbenoemingen of kerkrekeningen
goed te keuren, dienden verder niet meer te worden uitgeoefend , 7 2 ) . Toen de Haagsche katholieken, die tot de
Fransche legatie-kerk aan de Princessegracht behoorden,
verlof vroegen voor het uitoefenen der ,.pastorale functiën"
in deze, nu door hen gehuurde kerk, werd hun geantwoord,
dat de representanten zich met een dergelijk „geheel huishoudelijk" verzoek niet konden inlaten en dat zij in dezen
naar believen mochten handelen , 7 3 ) . Ook Utrecht liep op
de beslissing der Nationale Vergadering vooruit, door op
26 Mei 1 796 de geestelijke goederen tot provinciaal eigendom te verklaren. Tevens werd hier besloten, dat de bezoldiging van de predikanten uit de algemeene middelen
moest ophouden , 7 4 ) .
Op 25 Augustus 1795 benoemden de Representanten van
169) Zie Hoofdstuk IV ,,De vrijwording van Staata-Brabant".
170) Handelingen Municipaliteit Amsterdam. ( F e b r u a r i 1795) I, 56.
171) J. Th. de Vieser, Kerk en Staat. Leiden, 1927. 15. — Dagbladen
Prov. Representanten van Holland. 6 en 13 Maart 1795.
172) Al» v o r e n : 28 December 1795 ( A m s t e l v e e n ) , —- 12 Februari
1796 (Wilsveen). — 19 Januari en 4 Februari 1796 (Maassluis).
173) Als v o r e n : 5 en 8 October 1795.
174) P. Noordeloo«, De restitutie der kerken. 4 2 .
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het Volk van Friesland eene commissie, die tot taak zou
hebben, voor het gewest een nieuwen regeeringsvorm te
ontwerpen. In de instructie, welke de commissie meekreeg,
werd haar uitdrukkelijk opgedragen een schikking te treffen,
nopens alle uitwendige godsdienstoefeningen met den aankleve van dien. Deze commissie slaagde er niet in hare
opdracht tot een goed einde te brengen, doch een der leden,
de Harlinger doopsgezinde predikant Heere Oosterbaan,
publiceerde de resultaten van zijn persoonlijke voorbereidende werkzaamheden , 7 5 ) . In zijn geschrift bepleitte hij
volkomen vrijheid van openbare belijdenis en van godsdienstoefening, niet alleen voor de individuen, maar ook
voor alle godsdienstige genootschappen. Hij leidde deze
stelling af uit de onkreukbare Rechten van den Mensch.
Om twisten te voorkomen, wilde hij de godsdienstoefeningen alleen binnen de kerken toelaten en de bijzondere
kleeding der geestelijkheid buiten de kerken verbieden.
Verder moest ieder godsdienstig genootschap volkomen vrij
zijn om zijn eigen kerkorde vast te stellen en zijn leeraars te
benoemen. De overheid kon slechts tot taak hebben het
natuurlijk recht op vrijheid van godsdienst te beschermen
en te waken voor rust en orde in de maatschappij. Maar
nooit mocht deze bemoeiing zich uitstrekken tot zuiver
bespiegelende leerstukken. Verder zou de overheid met
geen enkele gezindte bijzondere betrekkingen onderhouden, noch de belijders van een bepaalden godsdienst
bij anderen bevoordeelen of benadeelen. Hiertoe rekende
Oosterbaan ook iedere financieele ondersteuning van de
eene gezindte boven de anderen. Wijl evenredigheid in
dezen moeilijk te bereiken zou zijn, was het maar het beste,
dat de kerkgenootschappen zich zelf onderhielden. In dit
verband besprak hij ook de penibele kwestie der kerkelijke
goederen, die nog uit den tijd vóór de Reformatie dateerden.
Het eigendomsrecht op deze goederen lag, naar zijne
meening, bij de afzonderlijke gemeenten. Zij hadden bij de
afscheiding der z.g. „ketters" naar evenredigheid moeten
worden verdeeld. Wegens de onmogelijkheid om al het
gemaakte onrecht thans nog te herstellen, moest men de
kerkelijke goederen, die zich op het oogenblik in handen
175) Heere Oosterbaan, Ontwerp van eenige schikkingen raakende
den openbaren godsdienst, en andere stukken daartoe behoorende. Harlingen, 1796.
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der gereformeerden bevonden, evenals de gekapitaliseerde
predikantstractementen in een bepaalde verhouding over de
verschillende kerkgenootschappen verdeelen en in de toekomst de gelijkheid betrachten. Oosterbaan wilde derhalve
alle financieele banden tusschen de kerkgenootschappen
en den staat verbreken. De staat zou alleen een soort politietoezicht houden, voor zoover het openbare uitingen van
eeredienst betrof.
Ook van de hand van den historieschrijver C. Rogge
verscheen een propagandageschrift voor de scheiding van
kerk en staat, als voorbereiding op de regelingen, welke de
aanstaande Nationale Conventie zou hebben te treffen. Om
deze reden had de schrijver het ook aan haar opgedragen , 7 6 ) . Terwijl de predikant Oosterbaan was uitgegaan van theorieën, welke wij in wezen reeds bij Van
der Marck hebben aangetroffen, stelde Rogge zich volledig
op onkerkelijk indifferentistisch standpunt. Weliswaar geeft
hij toe, dat een bepaalde invloed van den staat op den
godsdienst nuttig is, wijl het heil der maatschappij een
zekere godsdienstige gezindheid bij de leden vordert, maar
alle godsdiensten acht hij tot dit doel even geschikt. Daarom
moeten zij door den staat gelijkelijk worden beschermd.
Vervolgens gaat hij na, hoe de vereeniging van godsdienst
en staat ontstaan is. In de „kindsheid des menschdoms"
was de godsdienst de eenige bron van heil, beschaving en
verlichting. Wegens zwakheid van de menschelijke rede
moest toen het gezag de plaats innemen van de overtuiging
en geen beter gezag was er om de wetten te sanctionneeren
dan het gezag der goden. Alle oude wetgevers, zooals
Lycurgus, Numa, Mozes en Mohammed, hebben dit begrepen. Daarom gaf men aan de oppermacht in den staat
dikwijls ook gezag in godsdienstzaken. De Hervorming, die
haar ontwerp voor de burgerlijke regeering uit de Mozaïsche
Schrift haalde, bevestigde naar het voorbeeld der Israëlietische koningen het gezag der overheid over den godsdienst
ten nadeele der vrijheid.
Was deze vereeniging dus in vroegere eeuwen ,,een
nuttig vooroordeel", in lateren tijd is zij de oor176) Kn. 22551 (C. Rogge), De godsdienst afgezonderd van den staat,
of proeve over de noodzakelijkheid der vernietiging van alle heerschappij
van den godsdienst in eene vrije burgermaatschappij. Opgedragen aan de
a.s. Nationale Conventie der Nederlandsche Republiek, door een vriend van
Vrijheid, Gelijkheid en Godsdienst. Leyden, 1795.
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sprong geworden van alle despotisme, waarbij priesters
en koningen elkaar den bal hebben toegekaatst.
In deze eeuw van verlichting, ,,nu het Gothisch gebouw
des bijgeloofs is omvergehaald", is zij volslagen nutteloos.
Het verlichte menschdom, zoo meent Rogge, heeft geen
goddelijk gezag meer noodig, om aan de burgerlijke verordeningen te gehoorzamen. De Rede wijst nu aan godsdienst en staat hun eigen rechtsgebied aan. Thans zou deze
vereeniging voor beiden zelfs schadelijk zijn. Bovendien is
zij strijdig met den geest van den godsdienst van Jezus,
wiens rijk niet van deze wereld is. De apostelen, die onderdanigheid predikten aan een Nero, zouden nu te Parijs
zeker gehoorzaamheid zweren aan de Fransche Republiek
en de Rechten van den Mensch erkennen. De scheiding
van godsdienst en staat achtte Rogge dus heilzaam voor de
zuiverheid en de werkzaamheid van de religie. De hoofdbron van de verbastering van het Christendom moest naar
zijne meening gezocht worden in het geestelijke en wereldlijke despotisme. Omdat de geestelijkheid de menschen in
domheid en bijgeloof hield en „twijfelen" tot een vermetele
misdaad verklaarde, werd deze godsdienst zoozeer met
bijvoegselen omhangen, dat hij thans vrijwel onherkenbaar
genoemd moet worden voor eenieder, wiens oog niet door
een gezonde wijsbegeerte gescherpt is. Wanneer de ware
vrijheid hersteld zal zijn, kan de waarheid weer onbevangen
worden nagevorscht. Dan zal niet meer gelden, wat Luther
of Calvijn, maar wat Jezus en de Apostelen gezegd hebben.
Dan zal alleen het gezond verstand en niet langer het gezag
beslissen over den zin hunner uitspraken. De schrijver verwacht daaruit de vereeniging van alle richtingen in de aanbidding van eenen hemelschen Vader. Tenslotte wijst hij
er nog op, dat de scheiding consequent uit het tegenwoordige staatsbestel voortvloeit, en hij bestrijdt het gelijkelijk
bezoldigen van alle Christelijke godsdiensten door den staat.
Deze heeft zich daarmede in het geheel niet te bemoeien.
Tegen dit geschrift verscheen nog in hetzelfde jaar van
protestantschen kant een weerlegging , 7 7 ) , waarin wel
werd toegegeven, dat de belijders der andere godsdiensten
vrijheid, bescherming en zelfs aandeel in het bestuur
177) Kn. 22552. Aanmerkingen op het g e s c h r i f t . . . . (Kn. 2 2 5 5 1 ) ,
Briefsgewyze medegedeeld aan zijn vriend, door een liefhebber van Vrijheid,
Gelijkheid en Codadienst. Dordrecht, 1795.

201

mochten verwachten, doch waarin vooral het behoud van
het fonds der geestelijke goederen voor de hervormde kerk,
werd bepleit. De hervormden toch waren de grondleggers
der Republiek. Daardoor verkregen zij, naar schrijvers
meening, een bijzonder recht met betrekking tot de conquesten, op den koning van Spanje behaald, waartoe het
fonds der geestelijke goederen moest gerekend worden.
Dit recht hebben zij behouden, want men kan niet zeggen,
dat dit fonds bij het „herstel der Nederlandsche vrijheid"
tot conquest van den staat geworden is, aangezien de
strijd der patriotten en der Franschen niet tegen de hervorm
de kerk gericht was. Na deze zonderlinge redeneering trachtte
de anonyme schrijver de argumenten van Rogge te beper
ken tot de vereeniging van een staat met den Roomschen
godsdienst. Voor zoover het den hervormden godsdienst
betrof, gingen zij naar zijne meening niet op.
Ook de Franeker hoogleeraar J. H. Swildens, die ons uit
de patriottische publicistiek reeds bekend is, sprak zich in
1795 uit over dit probleem. Hij was op het standpunt der
oude patriotten blijven stilstaan en kwam zoodoende in
uiterst federalistisch vaarwater terecht. In zijn merkwaardig
„Politiek Belangboek", dat de „Unie van Utrecht" als
grondslag van den nieuwen staat wil behouden, waar
schuwde hij ervoor, om den godsdienst van den staat af te
scheiden. Wel is hij gekant tegen de vereeniging van den
staat met een b e p a a l d e kerk. De staat, die wel gods
dienstig, doch in het godsdienstige neutraal moet zijn, zal
alle kerken gelijkelijk dienen te beschermen en dus in
zekeren zin met alle kerken vereenigd zijn , 7 8 ) .
Indien wij een latere uitspraak van hem mogen gelooven,
werd zijn gevoelen gedeeld door een der „waardigste en
meest beminde" katholieke pastoors van Amsterdam, met
wien Swildens in 1795 en 1796 meermalen besprekingen
had , 7 9 ) . Deze „kerkvader" achtte staatszorg voor den
godsdienst noodzakelijk. Indien zij ophield, zouden zoowel
de protestantsche als de katholieke godsdienst daaronder
I 78) J. H. Swildens, Politiek Belangboek voor dit Provisioneel Tijdperk.
Amsterdam, 1795. Ι2Θ. Wegens deze uitgave werd Swildens door de
Representanten van Holland op instigatie van Pieter Paulus voor ,,een
verdagt persoon" verklaard. (Godsdienstig Staatsboek. I, 34 n o o t ) .
179)
J. H. Swildens, Godsdienstig Staatsboek. Amsterdam, 1603. I, 41
— 5 7 . Op blz. 56 blijkt, dat deze pastoor in 1803 reeds overleden is, zoodat
noch Ten Hulscber noch Cramer bedoeld kunnen zijn.
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lijden. De pastoor meende zelfs, dat bij de katholieken de
gevolgen reeds aan het licht traden. Sedert het begrip van
de scheiding veld gewonnen had, was de onverschilligheid
omtrent God en godsdienst schrikbarend toegenomen,
vooral bij de jonggehuwden, hetgeen uit de vermindering van
het aantal biechten en communies bij ervaring bleek. Door
geschiedenis en ondervinding geleerd prefereerde deze geestelijke een „kerk onder het kruis", een kerk dus, die werd
achtergesteld, mits zij alle noodige vrijheid genoot, zooals
dat in ons vaderland het geval was geweest, en mits ,,alle
oude overblijfsels van aanstootelijkheid" werden weggenomen. Een dergelijke toestand versterkte de onderlinge
verknochtheid der katholieken en gaf aan de zielzorgers
meer „ingang", om de christelijke deugden te bevorderen.
Van gelijke bevoorrechting verwachtte deze laudator temporis acti voor de katholieken geen grooter „inwendig heil"
en evenmin een verbetering van uiterlijken welstand. De
pastoor zou er bovendien op gezinspeeld hebben, dat ook
elders, „op hooge plaatsen", dezelfde opvatting heerschte,
waarbij Swildens „wegens de hooge verstandhouding van
Zijn Eerwaarde", aan niemand minder dacht dan aan „het
opperhoofd te Rome". Dat deze idee inderdaad in bepaalde
kerkelijke kringen leefde, wordt voldoende geïllustreerd
door een uitspraak van den Utrechtschen aartspriester
Berendtzen, die in 1 795 aan zijn Amsterdamschen collega
schreef : „Daar geen heerschende godsdienst erkend wordt,
daar zit de ongodistery op den Throon" , e 0 ) .
De aanleiding voor de behandeling van de scheiding
tusschen kerk en staat in de Nationale Vergadering, vormde
het voorstel-Van Hamelsveld op 7 Maart 1796, om naar
oud gebruik een algemeenen biddag uit te schrijven 'в').
Het voorstel werd onder lawaai begraven. Zoowel Krieger
als Van Hooff gingen er tegen te keet en voor Guljé
vormde het de aanleiding voor een heftigen aanval op de
staatskerk, waarbij hij in overweging gaf rondweg aan het
volk te verklaren : „er zal geen heerschende godsdienst
180)
H. Berendtzen aan Ten HuUcher, Maareen 24 Juni 1795 : Oudarchief Bisdom Haarlem. Doos : Ten HuUcher II, Ingekomen stukken.
Brieven. . . . over den eed.
Ι θ I ) Zie voor het volgende : J. Th. Visser, Kerk en Staat. I, I 5 — 2 6
en J. Witloz, De Katholieke Staatspartij. I, 2 2 — 2 5 .
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meer zijn" , β 2 ) . De kwestie werd toen echter nog tot nadere
deliberatie aangehouden.
Ook de tweede en beslissende aanval op de staatskerk
kwam van katholieken kant. Op 23 Mei 1796 schilderde
de bekeerling A. Ploos van Amstel nog eens de verdruk
kingen en achterstellingen af, waaraan de katholieken steeds
hadden blootgestaan. Op grond van vrijheid en gelijkheid
wilde hij officieel zien vastgesteld, dat, nu de godsdienst
was afgescheiden van de staat, er in het vrije Nederland
geen heerschende godsdienst zou bestaan. Consequent
diende men ook de gewestelijke besturen aan te schrijven,
om alle octrooien ten bate van de gereformeerde kerken
en armbesturen in te trekken , e 3 ) . Men ziet, dat de financieele gevolgen van dezen maatregel reeds terstond op
het tapijt gebracht werden.
Ter bestudeering van dit gewichtige voorstel benoemde
men nu een aparte commissie onder leiding van Lublink
de Jonge, waarin pastoor Reins en de katholieke financier
Branger zitting hadden. Op 1 Juli diende deze commissie
haar rapport in, waarin de staatskerk zeer scherp werd
aangevallen en speciaal „de arme en uitgemergelde roomschkatholieken", die aan haar zoo zware lasten moesten
opbrengen, naar behooren werden beklaagd. Daarnaast
werden echter ook de bezwaren, welke de opheffing van
dit instituut zou medebrengen, met name het punt van de
bezoldiging der predikanten, breed uitgemeten. De com
missie noodigde daarom de vergadering uit, om de scheiding
tusschen kerk en staat uit te spreken en de heerschende
kerk en de octrooien af te schaffen, doch verder alles in
statu quo te laten tot aan de Constitutie. Alleen „kwellende
vexatiën" mochten verholpen worden. Guljé wilde van
deze bezwaren in het geheel niet hooren. Bij de behandeling
van het rapport op 19 Juni stelde hij, wel wat pathetisch,
de leemen hutten der Brabantsche dorpen tegenover de
prachtige predikantshuizingen, welke door die arme katholieke hutbewoners moesten onderhouden worden, om zich
vervolgens af te vragen, of de rijke hervormden dan hunne
eigen predikanten niet zouden kunnen bezoldigen ? De
meeste andere katholieken, die bij deze gelegenheid het
woord voerden, toonden zich echter gematigder en waren
182)
183)
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Dagverhaal der Nationale Vergadering. I, 31 en 314 v.v.
A . w. I. 553 v.v.

I

wel voor een schikking of een nadere regeling te vinden,
zooals de Har linger kapelaan J. van Rijswijk, die de ver
draagzaamheid en christelijke eendracht in het verschiet
stelde ' β 4 ) .
Op 5 Augustus 1796 passeerde het decreet op de
scheiding van kerk en staat de Nationale Vergadering en
bij proclamatie van 18 Augustus werd het aan het volk
bekend gemaakt. De heerschende kerk was nu afgeschaft.
Alle plakkaten en resolutiën der oude regeering, die hierop
betrekking hadden, waren nietig verklaard. Het dragen van
ambtskleeding door de geestelijkheid en het houden van
godsdienstoefeningen buiten gebouwen werden verboden,
alsook het luiden van de kerkklokken..De gewesten zouden
worden aangeschreven, om alle hiermede in strijd zijnde
plakkaten en octrooien in te trekken. Ter oplossing van de
voorkomende bezwaren en tot regeling der gevolgen van
dit decreet werd een commissie benoemd onder leiding van
Zubli, waarin Ploos, De la Court en Hugepoth naast een
zestal niet-katholieken zitting kregen , e 5 ) .
De uitwerking van dit decreet schijnt mij grooter
geweest te zijn, dan men, afgaande op een uitlating
van Rogge , e 6 ) , zou denken. Zeker, ook de Fransche
gezant Noël klaagde erover, dat de klokken nog
bleven luiden, en dat de predikanten hun beffen
nog bleven dragen ι β 7 ) , doch dat waren maar uiterlijke
franjes. Belangrijker was, dat de octrooien nu inderdaad in
verscheidene gewesten verdwenen. Utrecht was in dezen
wel het meest actief , θ β ) . Ook Gelderland meldde de
afkondiging der publicatie, al ging de uitvoering der
bepaling hier niet snel genoeg naar den zin der zeer
strijdbare katholieken van Maas-en-Waal , e 9 ) . Zeeland, dat
de uitvoering van het decreet uitstelde, totdat bij de grond
wet een uniforme regeling zou zijn vastgesteld, schafte
althans de huisschattingen en recognitiën af en liet het over
184) A. w. II, 2 6 5 — 2 7 2 en 3 8 8 — 5 5 8 ; — Decreten Nationale Vergadering, Juli 1796. Blz. 29 en bijlagen I, 30.
185) Decreten Nationale Vergadering, Auguatu. 1796. Blz. ( 1 2 — i 15,
182—189 en 355.
186) C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling. 138.
187) Noël aan Delacroix, 22 Augustus 1 7 9 6 : H. T. Colenbrander,
Cenkstukken. . . . II, 66 v.v.
188) Bosset, 26 Augustus 1 7 9 6 : a. w. 284.
189) Decreten Nationale Vergadering, 2 en 12 September 1796. Blz.
28 en 200.
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1795 betaalde zelfs restitueeren , 9 0 ) . Brabant ging nóg
verder dan volgens het decreet van 5 Augustus geoorloofd
was, door een begin te maken met den verkoop van protestan teche kerkelijke goederen ' Ч ) .
Gezien de geweldige technische moeilijkheden, welke zij
ontmoette, kan het geen verwondering baren, dat de
commissie-Zubli, die later onder leiding kwam van Ploos
van Amstel, er niet in geslaagd is, om een volledige regeling
van het probleem der kerkelijke goederen aan de Nationale
Vergadering voor te leggen l 9 2 ) . Zoodoende was de kwestie
feitelijk nog onafgedaan, toen op 10 November 1796 het
eerste ontwerp voor de grondwet aan de orde werd gesteld.
Volgens dit ontwerp zou de staat de godsdienstoefening en
de bezoldiging der leeraren blijven betalen, doch zonder
bevoorrechting van het eene kerkgenootschap boven het
andere (artikel 705). Bij de katholieke representanten kon
deze bepaling geen genade vinden. Zoowel Verhoysen als
Guljé namen er stelling tegen, dat de eenmaal aangenomen
scheiding van kerk en staat door financieele banden wederom ongedaan gemaakt zou worden. De commissie-Hahn,
die het al te federalistische ontwerp in meer unitarischen
geest had om te werken, liet in haar rapport van 29
December de betaling van de geestelijkheid uit 's lands
kas dan ook vervallen. Bij de debatten over deze ontwerpen
kozen de katholieken uiteraard partij voor het plan van
Hahn, waarbij zoowel Verhees als Pertat het noodeloos
kostbare van het bezoldigingsplan voorrekenden. Met een
kleine meerderheid werd het voorstel van Hahn aangenomen en de bezoldiging der geestelijkheid dus in
principe afgeschaft, hoewel de predikanten der hervormde
kerk nog tot hun dood zouden worden uitbetaald. Meer
moeilijkheden leverde de kwestie der kerkelijke goederen
op. Na uitvoerige besprekingen kwam men op 25 Mei 1 797
eindelijk tot de volgende beslissing. De kerken en pastoriehuizen van vóór 1581 zouden met de goederen, die tot
190)
Reeolutiën der Vertegenwoordigers des volks van Zeeland, 5
December I 796 : Afschrift in : Oud-archief Bisdom Haarlem, Doos : Legaat
pastoor Van der Horst.
191)
Dagverhaal Nationale Vergadering. III, 14 v.; — Decreten, Augustus 1796, (blz. 5 5 1 ) en September 1796 (blz. 1 3 2 ) .
192) Zie voor het volgende : P. Noordeloos, De restitutie der kerken.
5 3 — 7 9 ; — J. Th. Visser, Kerk en Staat. 2 7 — 5 4 ; — С Rogge. Geschiede
nis der Staatsregeling. 307 v.v.
/
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onderhoud daarvan dienden, het eigendom worden van de
gezamenlijke plaatselijke inwoners, welke daaromtrent
onderling schikkingen zouden kunnen maken. De overige
kerkelijke goederen werden nationaal verklaard. Op deze
wijze was voor de katholieken ook een gewetensbezwaar
omzeild. Door Rome was namelijk ontkennend geantwoord
op de vraag, of de katholieke representanten zouden mogen
stemmen voor het nationaal-verklaren der kerkelijke
goederen, welke de „ketters" vroeger van hun kerkgenootschap hadden afgenomen. Strikt genomen zou men zelfs
niet mogen medewerken aan de verdeeling dezer goederen
tusschen katholieken en protestanten, doch daarvoor wilde
de vice-superior Ciamberlani te Rome toestemming vragen,
om zoodoende te redden, wat men kon , 9 3 ) . Zoowel van
katholieke als van protestantsche zijde had men verbeten
voor zijn vermeende rechten gevochten, temeer, daar de
armenzorg nauw met de kwestie der kerkelijke fondsen verweven was. Doch alle moeite was vergeefsch geweest. Het
„Dikke Boek" werd op 8 Augustus 1 797 inde grondvergaderingenverworpen en het is voldoende bekend, dat de ontevredenheid over den Achtsten Titel betreffende den godsdienst,
zoowel aan hervormden kant als aan dien der voormalige dissenters, hierbij heel veel gewicht in de schaal heeft gelegd ' 9 4 ) .
Zoodra de nieuwe Nationale Vergadering bijeen was
gekomen, begonnen de hervormden met een geweldige
requesten-actie om te behouden, hetgeen men in bezit had.
De katholieken reageerden hierop slechts matig, doch na den
staatsgreep van 22 Januari 1 798 werden de verzoekschriften
van beide zijden zonder meer terzijde gelegd. De constitutie
van 1 Mei 1798 nationaliseerde alle geestelijke goederen,
waaruit vroeger de salarissen van de predikanten en hoogleeraren der hervormde kerk werden betaald, om daaruit
na het ophouden dier betalingen een fonds te vormen voor
onderwijs en armenzorg. De andere kerkelijke goederen
bleven eigendom der bezitters, terwijl de kerken en pastoriehuizen der voormaals heerschende kerk, voorzoover zij niet
uit de bijzondere kas der gemeente betaald waren, aan de
plaatselijke besturen werden overgedragen. Binnen zes maan193) Ciamberlani aan Ten HuUcher, 15 Maart en 15 April 1 7 9 7 :
Oud-archief Biedom Haarlem. Dooi : Ten HuUcher II. Ingekomen itukken,
Brieven van Ciamberlani.
194) H. T. Colenbrander, De Bataafoche Republiek. 105 v.
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den zou daarover tusschen de verschillende kerkgenootschappen een vergelijk getroffen moeten worden op basis
van hun ledental.
Dit zesde additioneele artikel van de staatsregeling is door
talrijke municipaliteiten niet correct uitgevoerd en werd ook
dikwijls door de hervormde gemeenten gesaboteerd. Vele
katholieken daarentegen hebben met groóte hardnekkigheid
getracht in dezen hun recht, meer in het bijzonder de teruggave hunner kerken, te verkrijgen. De resultaten waren
echter meestal zeer mager. Het verdient nog opmerking,
dat de hoogere geestelijkheid het met dit streven nauwelijks
eens was. Stafford had met de Haarlemsche pastoors op
eigen gelegenheid afstand gedaan van alle voordeelen, welke
hun uit eventueele schikkingen zouden toekomen, hetgeen
tot groóte moeilijkheden met de parochianen aanleiding
gaf. Ciamberlani was zeer tegen de naasting der kerken
gekant. Ten Hulscher deed zijn best, om de aan hem toevertrouwde geestelijken en geloovigen van het doorzetten
hunner overigens rechtmatige eischen terug te houden. De
goede verstandhouding met de hervormden was hem meer
waard dan een afgedwongen brok recht. Om dezelfde reden
waren Van Alphen en de vicarissen van het Bredasche
district van het bisdom Antwerpen weinig op de naasting
der kerken gesteld. Daarbij kwam dan nog de vrees voor
de financieele lasten, welke het overnemen van dikwijls
zwaar vervallen kerken met zich bracht. Men bedacht ook,
dat de tijden nog wel eens zouden kunnen veranderen ten
gunste van de hervormden. Ten slotte stiet men nog op
een principieele moeilijkheid van kerkrechtelijken aard, het
begraven namelijk van niet-katholieken in de genaaste
kerken. Van Alphen, die om moeilijkheden met zijn diocesanen te vermijden enkele malen verlof tot naasting
gegeven had, meende zelfs den H. Stoel hieromtrent te
moeten raadplegen, waarop de Congregatie de Propaganda
Fide het terugvorderen der kerken verbood. In verschillende
parochies van het Bossche vicariaat waren de „heethoofdige
katholieken", die in het bisdom Roermond eenige voorbeelden van naasting gezien hadden, echter niet bereid zich
bij deze beslissing neer te leggen. Vooral aan de grenzen
van het Geldersche dreigden zij tegen het gezag van den
vicaris in opstand te komen en Van Alphen zag zich gedwongen, om via Ciamberlani te Rome opnieuw toestem208

ming tot de naasting te vragen. Op 17 Mei 1601 werd dit
verlof verleend, doch in de practijk heeft deze beslissing
geen invloed meer gehad , 9 5 ) .
De staatsregeling van 1801 maakte immers aan alle
moeilijkheden een einde door te bepalen, dat ieder kerkgenootschap voortaan onherroepelijk datgene zou behouden,
wat het ,,in den aanvang dezer eeuw" in bezit had. Alle
hangende kwesties werden daardoor afgebroken en, zooals
Noordeloos wel wat spijtig opmerkt, ,,de Hervormden
plukten de vruchten van hun obstructie en burgerlijke
ongehoorzaamheid' ' ' 9 6 ) .
5.

Poging tot herstel der hiërarchie.

Het idee, om in de Hollandsche Missie het bisschoppelijke kerkbestuur te herstellen, dateerde reeds uit de
nadagen van de oude Republiek , 9 7 ) . Waarschijnlijk hoopvol gestemd wegens de soepelere houding, welke het herstelde Oranje-bestuur ten opzichte van de katholieken
spoedig was gaan aannemen, had de nuntius Antonius Felix
Zondadari in 1 789 met den Haarlemschen pastoor J. Stafford bij gelegenheid van diens bezoek aan Luik, het herstel
der hiërarchie besproken. De zeer begaafde Stafford, die
als kapelaan te Buitenveldert den invloed had ondergaan
van den geleerden pastoor J. Nanning , 9 8 ) en de rest van
zijn priesterleven doorbracht op het Haarlemsche Begijnhof,
was 15 Mei 1771 gekozen tot deken en vicaris-generaal
van het z.g. oud-kapittel te Haarlem, aan hetwelk echter
sinds 1 703 iedere daad van jurisdictie door Rome verboden
was en dat ook door de aartspriesters niet meer werd erkend.
Het is zeker opmerkenswaardig, dat de nuntius zich hier
in verbinding stelde met den intransigenten voorvechter der
195)
P. Noordeloos, De restitutie der kerken. 8 0 — 2 2 2 ; — P. Noordelooa. De houding van den Apottoliachen Vicaris A. van Alphen ten opzichte
van het in gebruik nemen der genaaste kerken : B.B. XIV ( 1 9 3 6 ) 2 0 7 — 2 3 0 .
— J. Kleijntjen», Brieven van Mgr. L. Ciamberlani. Haarlem, 1946. I, 165 v.,
175—183, 193 ν. en 201 v.
196)
P. Noordeloos, De restitutie der kerken. 2 3 9 — 2 4 5 .
197)
Zie voor het volgende : J. C. van der Loos, Pogingen tot herstel
der hiërarchie onder het aartspriesterschap van H. F. Ten Hulecher : B.B.H.
XXXIX ( 1 9 2 0 ) 4 4 — 1 3 4 en 2 1 3 — 2 5 7 . Het denkbeeld, om in de Hollandsche
Missie weer een Apostolisch Vicaris met bisschoppelijke rechtsmacht te
verkrijgen, was ook in het midden der 18e eeuw levendig : Bijdr. Med. H. G.
XX ( 1 8 9 9 ) 210.
198)
Zie over deze interessante figuur het opstel van J. A. Alberdingk
Thym in diens „Verspreide Verhalen".
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rechten van het oud-kapittel, dat in de missie tot zooveel
tweespalt aanleiding gaf, en niet met den, overigens eerst
sinds kort benoemden, aartspriester Ten Hulscher.
Stafford ontvouwde bij deze bespreking de gedachte, om
een aartsbisschop van Utrecht aan te stellen en twee bisschoppen te Haarlem èn te Deventer, die dan ieder ook een
deel van het gebied der vroegere diocesen Leeuwarden,
Groningen en Middelburg zouden kunnen beheeren. Hij
kreeg van den nuntius opdracht, hieromtrent het landsbestuur eens te polsen. Toen Stafford deze opdracht uitvoerde, bleek hem echter, dat de verwachtingen te hoog
gespannen waren geweest en dat er geen toestemming van
de regeering te verkrijgen was 1 9 9 ) .
De moeilijkheden, welke zich daarna hadden voorgedaan
tusschen den Hollandschen clerus en Zondadari's opvolger
Brancadoro, hebben ongetwijfeld het verlangen naar een
eigen kerkelijk bestuur bij de geestelijkheid versterkt. Toen
de Franschen dan ook ons land waren binnengetrokken en
de nuntius, wiens positie nu vanzelfsprekend onmogelijk
was geworden, de wijk genomen had naar Munster in
Westfalen, meende men zijn kans te moeten benutten.
Daar de godsdienst thans zooveel meer vrijheid genoot dan
vroeger, aldus schreef de Leidsche deken L. Bouman reeds
op 14 Februari 1795 aan Ten Hulscher, „daarom behoorde
men nu reeds te werken, om van dat buytenlands, nu zo
willekeurig, scandaleus en hatelijk geworden juk eens voorgoed ontslagen te worden ; ja de propositie van een eigen
bisschoppelijken harder dient werkstellig gemaakt te
worden
eer dat de Jansenisten ons voorkomen en
moeijte brouwen". Bouman wilde vooreerst de municipaliteiten van Amsterdam, Haarlem en Utrecht bewerken en
sprak al terstond de hoop uit, Ten Hulscher met de bisschoppelijke waardigheid bekleed te zien 2 0 0 ) .
Vermoedelijk hebben wij hier te doen met het eerste
initiatief, dat leiden zou tot het ongelukkige request van
13 Maart 1795. Ten Hulscher is op het denkbeeld ingegaan
en heeft contact gezocht met een kleinen kring van ver199) Stafford aan Zondadari, 23 Augustus 1805 en Stafford aan koning
Lodewijk Napoleon, 22 Juli 1 8 0 6 : B . B . H . XXXIX ( 1 9 2 0 ) 45. — Lij.t
van de Haarlemsche capitulares, zie B . B . H . XXXVIII ( 1 9 1 8 ) 3 2 8 — 3 5 1 .
200)
L. Bouman aan Ten Hulscher, Leiden 14 Februari 1795 : Oudarchief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken,
Brieven. . . . over den eed.
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trouwelingen, waartoe de Amsterdamsche pastoors J.
Cramer van het Maagdenhuis, G. Hegeman van „Het
Haantje", H. Beukman van „De Pool" en ook de Leidsche
pastoor B. Ocke van de kerk aan de Appelmarkt behoorden.
Men besloot aan de Provisioneele Representanten van
Holland een verklaring te vragen, dat er hunnentwegen
geen bezwaren bestonden tegen het verkiezen van een
bisschop. Het ontwerp-request, dat men daartoe opstelde,
werd ook toegezonden aan deken Bouman, die het stuk
„onverbeterlijk" vond en zelf nog eenige suggesties aan
Ten Hulscher deed toekomen. Hij eindigde met een felle
tirade tegen het bestuur van ter zake onkundige vreemdelingen, die, niet gehouden aan de landswetten, in de naaste
gelegenheid waren om een slaafsche onderwerping te vorderen, die bovendien hunne „kostbaare hofhouding"
gedeeltelijk hier lieten betalen en ten slotte maar alleen op
eigen promotie bedacht waren 2 0 ^ ) .
De opstellers van het request hadden in het diepste
geheim gewerkt en de overige priesters der Hollandsche
Missie van hunne plannen onkundig gelaten. Ook de andere
aartspriesters waren daarin niet gemoeid. Deze geheimzinnigheid was volgens Ten Hulscher noodig geweest, om
machinaties van den kant der oud-bisschoppelijke clerezij
te voorkomen. Den vicaris van 's-Hertogenbosch had men
echter noodig voor inlichtingen betreffende de wijze, waarop
daar de vicarii apostolici van het bisdom werden gekozen.
Een der drie Amsterdamsche pastoors liet daarom door den
Dominicaan Joannes van Ommeren, rector te Overlangel,
welke bij hem logeerde, den Bosschen vicaris over deze
aangelegenheid polsen en hem tevens om de gewenschte
gegevens verzoeken. Van Alphen was over de plannen
echter heel wat minder enthousiast dan de beeren in
Amsterdam. Hij schijnt niet begrepen te hebben, dat de
aartspriester zelf in het complot zat en meende daarom
Ten Hulscher te moeten waarschuwen. Ofschoon hij de
kwestie aan het oordeel van den aartspriester overliet, kon
Van Alphen toch zijne „veele bekommeringe en ongerustheijd wegens de gevolgen" niet verhelen 2 0 2 ) .
201) L. Bouman aan Ten Hulacher, (Februari 1795) : Archief ala voren.
202)
Van Alphen aan Ten Hulacher, Schyndel 9 Maart ! 795 (met
copiebrief Van Ommeren aan Van Alphen, Amsterdam 24 Februari 1 7 9 5 ) :
Archief al« voren,. Ingekomen «tukken, Brieven van A. van Alphen.
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Ondanks deze waarschuwing zette T e n Hulscher door
en liet hij op 13 Maart 1 795 het request door bemiddeling
van zijn Haagschen procureur Van Son bij de representanten bezorgen. In dit stuk, dat Ten Hulscher indiende namens
„alle de weereldsche Roomsche Priesters, zoo in de steden
als ten platten lande van Holland", beweerde hij zeer ten
onrechte, dat in de 17 e eeuw bij alle belemmeringen, welke
men toen aan den Roomschen godsdienst in den weg legde,
toch bisschoppen werden toegelaten onder de benaming
van apostolische vicarii, „die de vrije dispositie oeffenden
in het geeven van zendingen van de Roomsche Priesters
in hunne districten en alle verdere bisschoppelijke functiën
deden". Sedert „zekere kerkgeschillen" in den aanvang der
18 e eeuw was de bisschoppelijke waardigheid bij de „zoogenaamde Jansenistische Kerk" blijven bestaan, doch bij
de Roomschen in dit land was het kerkelijke gezag sedert
uitgeoefend door „Pauselijke Nuntiussen", die ook allerlei
„bisschoppelijke dispositiën" hadden gehad. Ten Hulscher
wees er dan op, dat het echter voor de Hollandsche katholieken steeds moeilijk geweest was, om de heilige wijdingen
te verkrijgen en het vormsel te ontvangen, waarvoor men
expres buiten s' lands moest gaan. Wel is waar had in de
jaren 1792 en 1794 hier „een zeer voornaam uitlandsch
geestelijk persoon" — Brancadoro — het vormsel openlijk
aan duizenden mogen toedienen, maar de aartspriester achtte
het alom bekend „welken invloed de zoo zeldzame apparitie
van dusdanig geestelijk persoon, bijzonder in het laatste
jaar van 1 794 gehad heeft en welken disorder het heeft
veroorzaakt". De supplianten, die hunne onderhoorigen
steeds met succes tot trouw aan het vaderland aanspoorden,
hadden „met waare vergenoeging" uit het decreet van 13
Januari 1795, waarbij de Rechten van den Mensch in
Holland waren afgekondigd, vernomen, dat voortaan ieder
volgens zijn begrippen God kon dienen, zonder daarin op
eenigerlei wijze gedwongen te kunnen worden. Zij meenden
hieruit te mogen concludeeren, dat het hun nu ook vrij
stond om een bisschop te verkiezen, waaromtrent zij echter
eerst een uitdrukkelijke verklaring van de representanten
wilden vragen. Ten Hulscher had evenwel in het request
de vrijheid van de bisschopskeuze zelf naar den smaak der
seculiere geestelijkheid ingeperkt door de volgende invoeging : „zoo echter, dat dezelve verkiezing geschieden
212

moet uit de waereldlijke geestelijkheid en zig bepaalen tot
een persoon hier te lande geboren" en ter geruststelling
had hij nog eens uitdrukkelijk verzekerd, dat de requestranten er niet aan dachten ,,aan zoodanig Opperhoofd
hunner kerk nog direct nog indirect eenig weereldlijk gezag
te attribueeren" 2 0 3 ) . Het request werd door de representanten terstond in behandeling genomen en Van Son kon
denzelfden dag aan zijn opdrachtgever melden, dat de
supplianten verwezen werden naar de publicatie van 31
Januari en dus vrijgelaten werden in de keuze van een
bisschop 2 0 4 ) .
Het was ongetwijfeld de bedoeling van Ten Hulscher,
om zich, na dit verlof bekomen te hebben, verder met Rome
in verbinding te stellen. Hij was echter van plan, alles met
zijn Haarlemsche adviseurs alleen af te werken zonder de
overige aartspriesters en den vicaris van 's-Hertogenbosch.
In zijn brief van 16 Maart, waarbij hij op Van Alphen's
„bekommeringe" reageerde, leidde hij nu den vicaris wel op
een zeer onsympathieke wijze om den tuin. Hij liet hem
in den waan, dat de geheele actie ter verkrijging van een
bisschop door anderen op touw was gezet, hij repte geen
woord over het bewuste request en hij gaf hem de verzekering, dat er hoegenaamd geen redenen waren voor
eenigerlei ongerustheid 2 0 5 ) . Wel bracht Ten Hulscher
eenige motieven naar voren, waarom hij naar een eigen
kerkelijk bestuur verlangde, een wensch, die overigens door
Van Alphen werd gedeeld. De vicaris, die er op deze manier
natuurlijk in moest loopen, bleef het allergevaar lij kst vinden,
in de tegenwoordige tijdsomstandigheden ook maar iets in
die richting te ondernemen. Wanneer men zich daarvoor
zou moeten wenden tot het politiek bestuur, zoo schreef
Van Alphen nog op 22 Maart aan Ten Hulscher, zou de
203)
B . B . H . XXXIX ( 1 9 2 0 ) 76 78. — De verklaring omtrent zijn
request, met name omtrent de uitsluiting der regulieren, welka Ten Hulscher
in zijn, eerst later geschreven ,,Dagboek" geeft, lijkt mij sterk in zijn eigen
voordeel gekleurd: B . B . H . LV1 ( 1 9 3 8 ) 2 2 3 — 2 2 5 .
204) Van Son aan Ten Hulscher, 's.Gravenhage 13 Maart 1795 :
Archief als voren, Ingekomen stukken. B r i e v e n . . . . over den eed.
205) De brief van Ten Hulscher aan Van Alphen d.d. 16 Maart 1795
is door mij in het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch niet gevonden.
De hier gegeven voorstelling van zaken is echter met zekerheid af te leiden
uit het antwoord van Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 22 Maart
1795 : Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen
stukken, Brieven van A. van Alphen. Deze brief is slechts gedeeltelijk
afgedrukt in B.B. XII ( 1 9 3 4 ) 360.
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kerk nog dieper in slavernij geraken dan zij reeds was.
Aangezien de verslagen over den clerus wel niet gunstig
zouden zijn, was het niet te verwachten, dat Rome gemak
kelijk toestemming zou geven. Bijzonder toonde Van
Alphen zich bevreesd, dat de gemeenten het voorbeeld van
hunne herders volgend, zelf hunne pastoors zouden willen
aanstellen. Daarom meende hij, dat men voor het oogenblik
kalm moest afwachten tot de tijden wat rustiger waren.
Dan zou de Hollandsche geestelijkheid zich tot Rome kunnen
wenden, waarbij hij steun van Brabantschen kant toezegde.
Berendtzen, de aartspriester van Utrecht, werd er op
dezelfde manier tusschen genomen. In zeer algemeene
bewoordingen, alsof het ging over ,,losse bedenkingen", was
ook hij gepolst, doch eerst op 16 Maart, dus na het indienen
van het request, en zonder dat hem over dezen stap iets
was medegedeeld. Op 16 Maart had hij aan Ten Hulscher
geantwoord, dat zijns inziens van een eigen kerkbestuur
niet spoedig genoeg werk kon worden gemaakt. Doch men
moest liever niet om eigen „herders" of bisschoppen ver
zoeken, maar om een apostolisch vicaris 2 0 6 ) .
Al had de Amsterdamsche aartspriester zijn plan due
wel zeer geheimzinnig in elkaar gezet, er lekte toch het een
en ander over uit. Op 20 Maart werd aan de Representanten
van Holland de bekende bevrijdingspreek van Petrus
Schouten thuis gestuurd met een ongeteekenden brief,
waarin de Alkmaarsche pastoor als bisschop der R. K.
Missie werd gerecommandeerd 2 0 7 ) . Bedenkelijker werd
het voor Ten Hulscher, toen de Oprechte Haarlemsche
Courant van Zaterdag 21 Maart 1795 en ook eenige
Amsterdamsche en Utrechtsche bladen het geheele request
openbaar maakten. Oogenblikkelijk liet Berendtzen zijn
verontwaardiging blijken. Hij vergeleek de data van het
request en van den brief, welken hij op 16 Maart van Ten
Hulscher ontvangen had, en gooide zijn Amsterdamschen
collega vierkant het ,,wanstaltige" van diens handelwijze
voor de voeten. Nooit had hij Ten Hulscher aanleiding tot
een dergelijke houding gegeven, integendeel, in zijn eigen

206)
Berendtzen aan Ten Hulscher, Maareen ΙΘ Maart 1795 : Archief
als voren, Ingekomen stukken. B r i e v e n . . . . over den eed.
207)
Bruinvia i n : N. Ned. Biografisch Woordenboek. I, 1 4 5 9 — 1 4 6 0 .
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brieven waren de meest doorslaande bewijzen van openhartigheid en oprechtheid te vinden. Wat het request zelf
betrof, Berendtzen vond het „alzo wanstaltig als de geheele
rest". Het wemelde van onwaarheden en het was geheel
gesteld in de taal der Jansenisten. Verder hadden de
opstellers wel met wat meer eerbied mogen spreken over
hunne geestelijke overheid (Brancadoro), „al valt er zomtijds al wat op te zeggen". Bovendien had Ten Hulscher
te Rome en niet bij de Representanten moeten beginnen.
Wat dacht hij te doen, zoo vroeg Berendtzen zich af, indien
sommige representanten op instigatie der Jansenisten
zouden aandringen op afwikkeling der zaak, voordat Rome
zijn toestemming gegeven had ?Zou men dan aan het kiezen
gaan ? En wat zou men dan kiezen, een bisschop voor
Holland alleen of een bisschop voor alle provinciën te
zamen ? Maar met welk recht wilde men dat doen ? De
Jansenisten zouden ongetwijfeld alle krachten inspannen,
om een tweede afscheuring van Rome te bewerken ,,en als
men zig verbeeld Rome te zullen dwingen, dan is 't er al
aan toe". Volgens Berendtzen was dit „de vermetelste
en teffens de gevaarlijkste stap", dien Ten Hulscher had
kunnen doen 2 0 e ) . Het is geen wonder, dat de Amsterdamsche aartspriester na het ontvangen van dezen brief
erg boos was op zijn ouden collega, die zich daar echter
bitter weinig van aan trok 2 0 9 ) .
Het bleef niet beperkt tot deze afstraffing in de binnenkamer. Van verscheidene zijden verschenen er pamfletten,
waarin het request van Ten Hulscher duchtig over den
hekel werd gehaald. Vooreerst lieten zich natuurlijk de
regulieren hooren. De oude tegenstelling tusschen hen en
de wereldgeestelijkheid, die volgens Ciamberlani alleen door
God zou kunnen worden opgeheven, was door Ten Hulscher's request opnieuw toegespitst. Adam Beckers, lid der
opgeheven Sociëteit van Jezus en ons reeds bekend als
tegenstander van Ten Hulscher, plaatste op Dinsdag 31
Maart o.a. in de Haarlemsche Courant een advertentie van
den volgenden inhoud :

20Θ)
Berendtzen aan Ten Hulecher, Maarsen 25 Maart 1795 : Archief
als voren. Slecht« gedeeltelijk afgedrukt in B.B. XII ( 1 9 3 4 ) 359 v.
209)
Brancadoro aan kardinaal Gerdil, 10 Juni 1 7 9 5 : A. G. A. B. U.
XXXVI ( 1 9 1 0 ) 3 4 1 — 3 4 3 .
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„De ondergeteekende, na met alle aandacht in de nieuwspapieren gelezen te hebben het berugte stuk, beginnende met
deze woorden : H. F. Ten Hulscher, Aartspriester van
Holland, met en benevens a l l e wereldlijke Roomsche priesters, zo ter stede als van het platte land, enz. meent, als
Roomsch Priester en waare burger, verpligt te zijn, te verklaaren, dat hy daaronder niet m o e t en zelfs niet m a g
gerekend worden".
AMSTERDAM, 25 Maart 1795.
ADAM BECKERS. R. P.

In een tweetal pamfletten uit kringen, die met de
regulieren sympathiseerden, werd er tegen geprotesteerd,
dat de „geordenden" in het request van Ten Hulscher van
de bisschoppelijke waardigheid waren uitgesloten ^ 0 ) . Zijn
deze dan, zoo werd er gevraagd, geen echte priesters ? Zijn
zij huurlingen of wettige zendelingen ? Zijn zij minder
deugdzaam dan de wereldpriesters ? Zijn de meeste van
hen geen inboorlingen van dit Gemeenebest ? Zijn zij
minder dan de wereldgeestelijken der vrijheid en gelijkheid
waardig ? Eenzelfde protest werd ook uitgebracht in een
pamflet, dat wel van ultra-democratischen huize stamde,
en waarin werd bepleit om de kerkelijke bestuurders voortaan door de geestelijkheid te doen kiezen ^ 1 ) . De leuze,
die hier werd aangeheven, luidde kort en goed :
„Geen Roomsch-Catholijke Bisschop in Holland 1
Geen Apostolisch Vicaris I
Geen Nuncius van Rome !
Maar alleen een Aartspriester ! verkozen door den vrijen
invloed van ten minste twee derden der Roomsche Priesteren,
ten einde de rust, vrijheid en vreede bewaard blijve, en, om
alle twisten en scheuringen voor altoos van den vrijen
Vaderlandschen grond te weeren I"

Een bisschop zou de vrijheid der geestelijken ernstig
beknotten, zoo werd hier gezegd, en een tiende deel van hun
inkomsten opeischen om daarvan, naast een katholieke
academie te Amsterdam, ook een soort oude-mannenhuis
voor pastores emeriti op te richten !
210) Brief van. een Amaterdamech Roomacb-Catholijk (geen Janeeniet)
burger, aan ryn vriend en geloofsgenoot te Rotterdam over het verkiezen
van een Roomach-Catholijk bisschop in Holland 2. p. ( 1 7 9 5 ) . — Burgerlijke
aanmerkingen op 't request van H. F. Ten Hulscher en eenige andere
vraereldlijke priesters ter bekooming van een Bisschop gepresenteerd aan
de provisioneele Representanten van 't volk van Holland, (z-p. o. j . ) .
211) Vrijmoedige Aanmerkingen op het request van den eerwaarden
Burger H. F. Ten Hulscher, aartspriester van Holland. In Holland, (z. j . ) .
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Pijnlijker zal het voor Ten Hulscher zijn geweest, dat
andere pamfletschrijvers in zijn request Jansenistische
ideeën meenden te ontdekken, zooals de auteur van de
„Samenspraak tusschen een Jood, een Mode-Philosooph,
een Protestant en een Jansenist", die bovendien alle genoemde grieven nog eens recapituleerde als strijdig met
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ^ 2 ) . Serieus werd
deze opvatting ook van de zijde der oud-bisschoppelijke
clerezij gepropageerd door den Amersfoorter seminariepresident Willebrord van Os, die door zijn instemming met
Ten Hulscher's geste en zijn aanbod om de clerezij met
de „Hulscheristen" te vereenigen den aartspriester wel zoo
grondig mogelijk compromitteerde ^ 3 ) .
Natuurlijk verschenen er ook eenige pamfletten, die de
houding van Ten Hulscher verdedigden ^ 4 ) . Ik meen
daartoe echter niet te moeten rekenen den z.g. ,,Briev van
den burger Ten H u l s c h e r . . . . aan den burger opsteller van
de Haarlemmer Courant" 2 I 5 ) . Zoowel Allard als Van der
Loos beschouwen dit pamflet inderdaad als een zelfverdediging van Ten Hulscher. Ik kan dit moeilijk gelooven en
meen te doen te hebben met een geraffineerden, in den
vorm eener ironie gekleeden aanval op den aartspriester.
In zeer stunteligen vorm laat de schrijver van dit pamflet
door Ten Hulscher zijn eigen request afbreken als onwaar,
strijdig met de R. K. leer en met de Rechten van den Mensch.
Hij laat den aartspriester aan de regeering verwijten, dat
zij hare handelingen ,,waereldkundig" maakt, en dat in een
tijd, waarin juist de openbaarheid van alle vertegenwoordigende lichamen wordt geëischt en geheimhouding,
volgens pseudo-Ten Hulscher ..de ziel der zaken", als
tyranniek en aristocratisch wordt afgewezen en bestreden.
,,Ik weet niet", zoo laat het pamflet door Ten Hulscher
212)
Kn. 2 2 5 5 3 . ( z . p . o . j . ) .
213)
(W. van O s ) , Vredelievende Gedachten over 't verkiezen van een
bisachop. Utrecht. 1798.
214)
Antwoord op een brief van een Amsterdamschen burger aan
zijnen vriend te Haarlem, z. p. ( 1 7 9 5 ) . — Brief van een rechtzinnigen
Roomach-Catholijken aan zijn vriend, over de zeldzame Advertentie van
Adam Bekkers, R. P. tegen het verzoekschrift van de Roomsch-Catholijke
Waereld-Prieaters van Holland om eenen eigen Bisschop te mogen hebben.
z . p . 1795.
215)
Kn. 22554. Briev van den Burger Ten Hulscher, aartspriester van
Holland, Zeeland en West-Vriesland, aan den burger Opsteller van de
Haarlemmer Courant, Ьц wijze van waarschouwinge voor de RoomachCatholijken der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, 2 Maart 1795.
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verklaren, „of ik waarlijk mijns geweetens (bij mijn verstand) was, wanneer ik dit vuile request opstelde" en hij
geeft dan maar de schuld aan pastoor J. Cramer en aan
eenige anderen, die zijn goedwillendheid hebben misbruikt.
Hij erkent de „vuilste lastertaal, tegens welke alle burgers
van Amsterdam kunnen getuigen, en die zonneklaar doet
zien, de driften, die dit request gedicteert hebben, door de
onbetaamelijke uitdrukkingen, van welke ik mij bediene
tegens den Nuntius, mijnen bisschop en mijnen wettigen
oversten". Ten slotte geeft hij toe, in te zien, dat „het
ontwerp van den nieuwen bisschop regelrecht naar het
Jansenisme leidt".
Naar mijne meening was aartspriester Ten Hulscher een
vrij zwakke figuur, maar tot een dergelijk verraad aan zijne
adviseurs en vrienden, tot een dergelijke testimonium v a n
eigen geestelijke pauperteit acht ik hem niet in staat.
Temeer ben ik ervan overtuigd, in dit péimflet met een
mystificatie te doen te hebben, omdat Ten Hulscher in
feite rustig aan zijn bisschops-project bleef doorwerken en
dus zeker nooit zal hebben geschreven, dat deze plannen
regelrecht naar het Jansenisme voerden.
Ook in de kringen van de wereldgeestelijkheid heeft Ten
Hulscher heel wat tegenstand ontmoet, niet alleen in de
districten buiten Holland, waar het request vrij algemeen
werd veroordeeld, maar zelfs in zijn eigen gewest. Deken
Bouman vond achteraf het uitsluiten van de regulieren
ontactisch en nutteloos. Zij zouden waarschijnlijk toch niet
in aanmerking gekomen zijn. En gesteld dat R o m e een
monnik zou hebben benoemd, dan wist men toch bij ondervinding „dat een monnik tot die hooge waardigheid
gekomen, waereldpriester word, met ziel en lighaam uijt
de kap treed, en zelden of nooit iemand van zijn voorige
broeders in 't bijzonder aantrekt, althans nooit hen, die van
eene andere livry zijn" ^ 6 ) .
Het grootste bezwaar van vele Hollandsche priesters was
echter hierin gelegen, dat Ten Hulscher alles buiten hen
om gedaan had. Ter herstelling van deze fout liet de aartspriester nu bij gelegenheid van het zoogenaamde „oliemaal"
op 17 Mei 1795 aan de pastoors een brief voorlezen, waarin
2 1 6 ) L. Bouman aan Ten Hulscher, Leyden 2 April 1795 : Oud-archief
Biadom Haarlem. Dooe : Ten Hulacher II. Ingekomen (tukken, B r i e v e n . . . .
over den eed.
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hij, na een. verdediging van zijn handelwijze met een beroep
op de „kortheid van tijd", het voorstel deed om in ieder
dekenaat een of meer priesters te laten kiezen, die verder
met hem zouden samenwerken en ter gelegener tijd met
hem het verzoek bij den H. Stoel zouden voordragen ^ 7 ) .
Dergelijke verkiezingen hebben inderdaad plaats gehad
minstens in het dekenaat Rijnland, waar Bouman en
Meijbeek werden aangewezen, echter niet zonder obstructie
van den revolutionnairen kapelaan B. Cramer uit Voorburg,
die vooraleer hij zijn stem uitbracht, de garantie wilde
hebben, dat er ook met de stemmen van de kapelaans, maar
al te vaak als „bedienden of loon trekkers" beschouwd,
rekening zou worden gehouden 2 , ) .
Met deze regeling was echter nog geen einde gemaakt
aan den tegenstand, die uitging van het Haarlemsche
kapittel, dat de handelwijze van Ten Hulscher als een
inbreuk beschouwde op de oude rechten, welke deze corporatie nog steeds meende te bezitten. Vanbovenaf bovendien zou de kapittel-deken J. Stafford in de kwestie gemengd
worden.
Ofschoon aartspriester Ten Hulscher ook den vicesuperior Brancadoro volkomen onkundig gelaten had van
zijn handelwijze 2 I 9 ) , was het bericht hiervan natuurlijk
tot Munster doorgedrongen. Brancadoro was volkomen op
de hoogte van hetgeen zich in Holland had afgespeeld en
van de reacties, welke het befaamde request allerwegen
gewekt had. De Amsterdamsche pastoor J. Cramer werd
door hem als de groóte drijver beschouwd. De vice-superior
rapporteerde nu een en ander aan den prefect der Propaganda, kardinaal Gerdil, met het advies, daarover een
stevigen brief aan den aartspriester te schrijven 2 2 0 ) . Op
13 Juni meldde Gerdil aan Brancadoro, dat men te Rome
van Ten Hulscher nog steeds niets gehoord had en dat men
op een eventueele aanvrage afwijzend zou beschikken,
zeker in de huidige tijdsomstandigheden 2 2 1 ) - Daar de aartspriester bleef zwijgen, wendde de secretaris der Propaganda,
217)
B . B . H . XXXIX ( 1 9 2 0 ) 112 v.
218) B. Ocke aan Ten Hulscher, Leijden 2 Juni 1795 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken. B r i e v e n . . . .
over den eed.
219) Brancadoro aan Gerdil, 1 Juli 1 7 9 5 : A. G. A. B. U. XXXVI
( 1 9 1 0 ) 347 v.
2 2 0 ) Brancadoro aan Gerdil, 17 Mei en 10 Juni 1795 : als voren,
221) Gerdil aan Brancadoro, 13 Juni 1795 : als voren.
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Zondadari, zich tot zijn ouden vriend Stafford ter verkrijging van nadere inlichtingen. Deze bevestigde de juistheid van de courantenberichten, waaruit ook hij, evenals
de andere Hollandsche priesters, zijn eerste kennis omtrent
het ongelukkige request had moeten putten. Dit was, zoo
schreef hij, de zuivere waarheid, hoe vreemd zij ook mocht
klinken. Den twee of drie raadgevers, welke door Ten
Hulscher in vertrouwen genomen waren, ontzegde hij
dciartoe iedere geschiktheid. Hij deelde verder mede, dat
men zich achteraf veel moeite gegeven had, om de instemming van de- andere priesters te verkrijgen. Ofschoon
vrijwel allen het gebeurde afkeurden, waren er toch velen
geweest, die zich hadden laten overhalen uit medelijden
met den aartspriester. De oprechtheid van diens bedoelingen
werd immers door niemand betwijfeld. Hij zelf echter,
aldus verklaarde Stafford, was steeds blijven weigeren.
Want nog afgezien van de vele onjuistheden in het request
was hij de meening toegedaan, dat de voorzichtigheid verbood, om in de tegenwoordige omstandigheden een dergelijk
plan door te zetten. Zelfs indien God aan Europa den vrede
zou terugschenken, zouden er nog heel wat andere kwesties
te regelen zijn, vooraleer men deze zaak op een bevredigende manier zou kunnen oplossen 2 2 2 ) .
Al heeft Ten Hulscher dus geen contact met Rome
opgenomen langs den officieelen weg van nuntiatuur en
Congregatie de Propaganda Fide, hij heeft wèl getracht
zich rechtstreeks tot den paus te wenden. Daartoe stelde
hij een uitvoerig schrijven op, waarin hij, na een korte
vermelding van zijn bemoeiingen in de later te bespreken
kwestie van den eed, zijn handelwijze in zake het request
verdedigde 2 2 3 ) .
In dit stuk gaf hij hoog op van de voordeelen, welke
de komst der zegevierende Fransche legers voor de katholieken der Republiek had medegebracht. Kinderlijk verheugd
222)
J. Stafford aan Zondadari, 27 Juli 1795 (minuut) : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher III. Staatkundige stukken, Eed der
geestelijken, n. 13. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat Stafford,
ofschoon onkundig van den tekst van het request, toch geraadpleegd was
en er in had toegestemd, dat men zich tot de Representanten zou wenden.
Zelf heeft hij dit in ΙΘ02 toegegeven. Zie B.B.H. XLVIII ( 1 9 3 2 ) 39.
223)
Ten Hulscher aan Z.H. den Paus z. d. 1795 (minuut) : Archief
als voren, Uitgaande Stukken.
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toonde hij zich over het feit, dat op 26 Maart 1795 het
gouden en zilveren vaatwerk der kerken door de representanten van Holland was vrijgesteld bij de inlevering van
edele metalen, „id, quod Catholicorum unice gratia factum
reputari debet, cum Protestantibus vix ullus talium sit
usus". Van Jansenistischen kant echter dreigde gevaar :
in het geheim werden er plannen gesmeed, om alle katholieken aan hen te onderwerpen. Ten einde deze bedreiging
tijdig te keeren had Ten Hulscher, na den raad van slechts
eenige priesters te hebben ingewonnen, opdat het geheim
beter bewaard zou blijven, het bekende request bij de
representanten ingediend. Listig, maar niet geheel in overeenstemming met de waarheid, trachtte de aartspriester
vervolgens aan den paus te suggereeren, dat hij de befaamde
passage, waarin regulieren en buitenlanders van het bisschopsambt werden uitgesloten, had moeten invoegen in
verband met de oude, nog steeds niet afgeschafte landswetten. Hij voegde hieraan uitdrukkelijk toe, dat het nooit
in zijn bedoeling had gelegen, daardoor de bevoegdheden
van den paus, om naar zijn eigen believen een prelaat te
benoemen, op welke wijze dan ook in te perken. Het was
slechts een voorzichtigheidsmaatregel geweest in verband
met eventueele beschuldigingen van Jansenistischen kant,
alsof de katholieken de macht van de burgerlijke overheid
niet respecteerden. Ten slotte onderwierp Ten Hulscher
zich volkomen aan 's pausen beslissing, doch hij meende
daarbij nog eens te mogen wijzen op de geweldig moeilijke
tijdsomstandigheden : de afwezigheid van den nuntius ( ! ) ,
gebrek aan priesters, de moeilijkheid om candidaten te
laten wijden, vrij heidsstrevingen binnen de kerk. Om aan
al deze moeilijkheden het hoofd te bieden ontbraken hem
zoowel de autoriteit als de volmachten. Hij hoopte daarom,
zoodra de toestand wat rustiger was, zijne verdere wenschen
aan den H. Stoel te kunnen voorleggen.
Ten Hulscher heeft getracht zijn verdedigingsgeschrift
aan den paus te doen overhandigen door bemiddeling van
den Antwerpschen bisschop C. F. de Nelis, die na in 1794
uit zijn residentiestad te zijn gevlucht, eenigen tijd te
Rotterdam en te 's-Gravenhage had verbleven en vervolgens
door Duitschland en Zwitserland naar Italië was doorgereisd. De Nelis, die zeer voor de plannen van Ten
Hulscher was geporteerd, deed nog meer dan van hem werd
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gevraagd en zette zijn invloedrijken Romeinschen agent
aan het werk, om den paus tot een gunstige beslissing
voor te bereiden. Indien de tegenwoordige orde van zaken
eenigszins stabiel mocht blijken — iets waaraan echter
door de hoogere geestelijkheid in dezen tijd algemeen
getwijfeld werd, — verwachtte hij wel, dat men te Rome
zou slagen 2 2 4 ) . Via den Bredaschen pastoor Ignatius van
Gils, den vicaris-generaal van De Nelis voor het Bataafsche
deel van het bisdom, presenteerde de bisschop op 26 Maart
1796 aan Ten Hulscher, om bij zijn aanstaand bezoek aan
Rome ook persoonlijk voor hem te werken 2 2 5 ) . Ten
Hulscher was echter door den tegenstand, welken hij had
ondervonden, heel wat kalmer geworden. Voorloopig wilde
hij van verdere actie afzien. Vooreerst had de paus op zijn
missive niet geantwoord, „hetgeen mogelijk eenige suspicie
baaren kon, alsof aan Hoogstdenzelve het door mij gedane
voorstel tot nog toe ten minste niet was oirbaar voorgekomen", aldus concludeerde de aartspriester wel zeer terecht !
Vervolgens was Ten Hulscher niet meer zoo zeker van den
politieken toestand als in de ure van den eersten vrij heidsroes. Ten slotte had het verzet der „geordenden" en vooral
ook dat van Stafford op den aartspriester nogal indruk
gemaakt. De redenen, die voor een eigen hoofd pleitten,
bleven echter bestaan en werden ook door de meerderheid
der geestelijkheid en door de weldenkende leeken erkend.
Ten Hulscher liet het daarom aan de wijsheid van De Nelis
over, of hij deze redenen den H. Vader onder het oog
wenschte te brengen 2 2 6 ) . Eenige weken later schreef Ten
Hulscher in gelijken geest aan den Romeinschen agent
Egidius De Smeth, president van het Norbertijnencollege
en procurator-generaal der Cisterciënsers, die voor verderen
uitleg naar De Nelis werd verwezen. Ten Hulscher wilde
de kwestie niet zien afgelast, doch hij verlangde eenig
224)
Het briefje aan pastoor B. Ocke, d.d. 13 Mei 1795, waarvan de
onderteelcening ia afgesekeurd, is niet van ,,een Romeinschen vriend",
zooaU Van der Loos veronderatelt, doch van iemand, die een agent te
Rome heeft, van wien hij reeds dikwijls heeft gebruik gemaakt, en welke nu
met de bezorging van het verdedigingsgeschrift is belast. Naar onze meening
ia dit briefje afkomstig van De Nelis. Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos :
B. Ocke te Leiden. Vgl. B.B.H. XXXIX ( 1 9 2 0 ) 114 v.
2 2 5 ) De Nelis aan Ignatius van Gils, Boulogne 26 Maart 1796 : B.B.H.
XXXIX ( 1 9 2 0 ) 115 v., waar ten onrechte wordt gezegd, dat de brief aan
Anthonius van Gila was gericht.
226)
Ten Hulscher aan De Nelis, 29 April 1796 : als voren, I 16—I 16.
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uitstel, gedurende hetwelk de paus zoodanig moest worden
bewerkt, dat een volgende suppliek een gunstig onthaal zou
mogen vinden 2 2 7 ) .
Inderdaad is het project even blijven rusten, doch in 1798
doken de plannen opnieuw op. Ook nu was de Antwerpsche
bisschop, die in dezen tijd te Siena woonde, er in betrokken
tot ergernis van Stafford, maar tot vreugde van den
Bosschen seminarie-president Anthonius van Gils, die zelf
wel geen deel had in het plan, doch anderen tot activiteit
probeerde aan te sporen. Hij was maar bang, dat mannen
als Ignatius van Gils en Antonius van Alphen, ,,ορ wie de
boon" (het episcopaat) zou vallen, niet voldoende durfden
aandringen 2 2 8 ) . Stafford echter wendde zich ongeveer
terzelfder tijd tot Zondadari, om in een breedvoerig
schrijven zijn bezwaren tegen de nieuwe voorstellen uit te
meten 2 2 9 ) . Uit dit schrijven blijkt, dat dezen keer ook
het Bossche vicariaat in den opzet betrokken was. Men
wilde aan een toekomstigen bisschop van 's-Hertogenbosch
vrijwel het geheele diocees Utrecht en verder ook Middel
burg en het Bredasche deel van Antwerpen toevertrouwen.
Daarnaast had men zich een bisdom Haarlem gedacht,
waarbij dan het overblijvende deel van Utrecht zou worden
ingelijfd. Tegen dit plan verdedigde Stafford de historische
rechten van den zetel van Sint Willibrord en Sint Bonifatius.
Hij wilde Utrecht als aartsbisdom gehandhaafd zien met
Haarlem en Deventer als suffraganen. De bisschop van laatst
genoemde plaats zou dan als vicaris-generaal de bisdommen
Leeuwarden en Groningen moeten besturen, terwijl Middel
burg op gelijke wijze aan Haarlem of aan het aartsbisdom
diende te worden toevertrouwd. 's-Hertogenbosch viel
buiten de oude grenzen van de kerkprovincie. Wat Stafford
betrof, kon men daar zelf een eigen bisschop zien te
verkrijgen. Stafford besloot met een uitvoerig pleidooi voor
zijn geliefd kapittel, dat gedurende de 18 e eeuw wel is
waar geen jurisdictie had mogen uitoefenen, maar toch
naar zijn inzicht altijd wettig was blijven voortbestaan en
groóte verdiensten voor de Missie verworven had, ook in

227) Ten HuUcher aan De Smeth, 13 Mei f796 : als voren, 118.
228) A . Ömbeech (Anthonius van Gil«) aan Adrianue Vugtmana
(Oomen) 6 Juni 1798 : Archief Bisdom Breda. Doos : Oomen XIII.
229) Stafford aan Zondadari, 7 Mei 1 7 9 8 : B . B . H . XXXIX ( 1 9 2 0 )
2 3 5 — 2 3 9 . — Vgl. J. Kleyntjens, Brieven
I, 282 noot.
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den strijd met de Jansenisten. Zelf koesterde de reeds
zeventigjarige Stafford geen hoogere aspiraties meer, doch
voor zijn kapittel riep hij de bescherming van Zondadari in.
Vrijwel al de leidende geestelijken in de Bataafsche
Republiek, zoowel de Hollanders als de Brabanders, verlangden dus naar het herstel der hiërarchie, al was men
het dan over de nadere uitwerking van het plan niet eens.
Dit verlangen bleef levendig, ook na den staatsgreep van
September 1801, die de positie der katholieken zoo ingrijpend zou wijzigen. Een nieuw voorstel van Ten Hulscher
uit 1802, waarbij een viertal bisdommen werden geprojecteerd, — één voor Brabant en Zeeland, één voor Holland,
één voor Utrecht en Gelderland en één voor de overige
provinciën, — heeft echter evenmin tot resultaten geleid,
als de latere pogingen tijdens het bestuur van Schimmelpenninck en Lodewijk Napoleon 2 3 0 ) . Onder het autoritaire
Staatsbewind, welks sympathieën bijzonder naar de oudbisschoppelijke clerezij uitgingen, was het gevaar voor
staatsinmenging bij de bisschopsbenoemingen immers aanmerkelijk grooter geworden dan het in de afgeloopen jaren
geweest was. De gezagsstaat van 1801, die op de volksregeering van 1 798 was gevolgd, wilde zich ook in kerkelijke
kwesties doen gelden, zooals uit Van der Palm's „Ontwerp
eener Constitutie voor de Roomsch-Katholieke kerk in de
Bataafsche republiek" meer dan duidelijk blijkt. Volgens
dit plan zou het R. K. kerkbestuur strak gecentraliseerd
en practisch onder staatscontrole gesteld worden ^ 1 ) .
Vice-superior Ciamberlani, die de situatie zeer goed begreep,
meende terecht nu dubbel voorzichtig te moeten zijn en
wilde daarom niet verder werken aan het herstel der
hiërarchie. Hij vreesde zelfs, dat de regeering de katholieken zou willen dwingen, om de Jansenistische bisschoppen
230)
Verslag van Ten Hulscher aan de Congregatio de Propaganda Fide
over het seminarie Warmond, II September І 02 : B.B.H. XXXIX ( 1 7 2 0 )
I 19
125;
vgl. J. Kleijntjen», Brieven
I, 264
287 en 288 3 1 5 : —
Stafford aan Zondadari, 23 Augustus, 17 October, 28 November 1805 en
II Maart, 12 Juni, 10 October 1806, 17 Februari 1 8 0 7 : B.B.H. XXXIX
( 1 9 2 0 ) 239 2 5 7 ;
Memorie van het kapittel van Haarlem aan koning
Lodewijk Napoleon d.d. 20 Juli 1 8 0 6 : B.B.H. VIII ( 1 8 8 1 ) 4 1 2 — 4 1 5 ; —
Ten Hulscher aan de Congregatio de Propaganda Fide, 1807 : B.B.H.
XXXIX ( 1 9 2 0 ) 1 3 0 — 1 3 2 ; — vgl. J. Kleijntjens, Verlangen naar weder
oprichting der Bisdommen in 1802. B.B.H. LH ( 1 9 3 5 ) 153 v.v.
231)
J. Witlox, De Katholieke Staatspartij. I, 38 v.
L. G. J. Verberne,
De katholieke Nederlanders en het Bataafsche Gemeenebest van 1801 :
Roeping ( 1 9 4 6 ) 2 9 4 — 3 0 5 .
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na een voorgewende afzwering van Kunne dwaling te
erkennen 2 3 2 ) .
Een nadere bespreking van deze plannen, waarbij ook de
gedachte aan hereeniging met de oud-bisschoppelijke clerezij
steeds bleef doorklinken, valt echter buiten het bestek van
dit werk. Hier zij nog slechts opgemerkt, dat het Bredasche
district van het op 9 November 1801 gesupprimeerde
bisdom Antwerpen bij breve van 22 Maart 1803 tot zelfstandig apostolisch vicariaat werd verheven, waartoe
Egidius de Smedt wederom zijn bemiddeling heeft verleend.
Tegelijk werd tot eersten apostolischen vicaris benoemd
Adrianus van Dongen, pastoor van de kerk aan de Nieuwstraat te Breda 2 3 3 ) .
Hebben wij ons bij de uiteenzetting van het streven
naar een eigen Nederlandsch kerkbestuur voornamelijk
beperkt tot de gesten der hoogere geestelijkheid, om den
achtergrond en den weerklank van deze strevingen goed
te begrijpen is het noodig nog eenige aandacht te wijden
aan de vrijheidsideeën, ook op binnen-kerkeiijk gebied,
welke gedurende deze periode in bepaalde leeken-kringen
meestal tamelijk luidruchtig naar voren gebracht werden.
Zooals wij boven reeds hebben gezien, waren het juist deze
denkbeelden, die bepaalde kerkelijke autoriteiten wat kopschuw maakten voor iedere verandering in het kerkelijk
bestuur. Zelfs Ten Hulscher, toch waarlijk geen reactionnair, beklaagt zich in zijn dagboek bitter over de ervaringen,
welke hij in dezen moest opdoen. De verwarringen, welke
de overspannen vrijheidsideeën in verschillende gemeenten
ook onder de katholieken teweeg brachten, baarden hem
meer verdriet, zorg en moeite dan de „geweldige" Oranjerevolutie in 1787 en 1788. Had hij toen vooral met
magistraatspersonen te doen gehad, nu moest hij „tegen
een stroom van tomeloos gemeen opzeilen, die dikmaals
scheenen alle gezag met voeten te treden". „Aldus zag
232) Ciamberlani aan Ten Hulscher, 16 Juni 1 8 0 2 : B . B . H . X X X I X
( 1 9 2 0 ) 126 v. — Ciamberlani a a n J. van Engelen, Munster 25 Juni 1802 :
A . G . A. B. U. LXII ( 1 9 3 8 ) 181 v. — Ciamberlani aan Gerdil, Munster
23 Mei 1802 en Ciamberlani aan de Congregatie de Propaganda Fide,
Munster 27 Juni 1802 : J. Kleüntjens. Brieven
I, 2 2 6 — 2 4 0 en 2 5 5 — 2 6 3 .
233) J. B. Krüger, Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda.
Rosendaal, 1874. II, 3 5 6 — 3 5 9 . — Zie de stukken betreffende deze aangelegenheid bij J. Kleüntjens, Brieven
I, 2 1 7 — 2 2 3 , 2 4 0 — 2 5 4 en 263 v.,
3 1 7 — 3 2 3 en 332.
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men", zoo gaat hij voort, „dat veele kwaadwilligen en die
maar iets tegen hunne herders hadden opgevat in zommige
gemeentens den baas speelen ; zij zogten zich onder hunne
medegeloofsgenoten een aanhang, maakten commissiën,
riepen kerkmeesters op tot het doen van kerkenrekening,
zetten hen af van hunne posten ; jaa ontzagen zich niet
hunne herders vervallen te verklaren van hunne bedieningen en anderen aan te willen stellen bij een zogenaamde
volksstemming" 2 3 4 ) . Dergelijke moeilijkheden deden zich
voor te Alphen, Dordrecht, Gouda, Soeterwoude, Grootebroek, Lutjebroek, Wateringen en Veere. In Alphen richtten
de beminde geloovigen zich zelfs bij request tot de Provisioneele Representanten van Holland, om „maintien tegen
de onregelmatige handelwijs van den Aardsch-Priester" en
zij kregen er nog gelijk ook! 2 3 5 ) .
Bijzonder ernstigen vorm nam de actie aan, die door
zestien parochianen op touw werd gezet tegen J. F. Lansing,
pastoor te Boskoop en Raamburg. Op 25 Juli 1795 dienden
zij bij de Provisioneele Representanten van Holland een
klacht in betreffende zijn „heerschzucht en oproerige gedragingen". De pastoor was inderdaad de Oranje-partij
toegedaan geweest, doch hoor, hoe deze parochianen hem
uitschilderden. „Wij sugten onder het juk van een heersugtigen priester. Wij rijkhalsen om zoo een geeslijk juk
af te werpen, maar hebben in ons zelven geen kragt
genoeg tegens zulk een groot en gepriviligeerd kwaad, daar
wij deesen priester meermaalen bij zijn geestelijke ovrigheid in zaake, die strijdig waare teegen de Rechte van den
Mensch, ja strijdig teegen den Roomschen godsdienst
hebbe aangeklaagt en wij nooyt tot ons regt hebbe kunne
koomen". Zij vragen dan aan de Representanten, „welken
weg de slagtoffere in moeten slaan der geestelijkheid om
zig zelven vrij te maaken en een gansche schaar van
menschen te ontlasten van een volksverleider en oproerprediker
die zig de ongehoorste uijtdrukking teegen
234)
Dagboek Ten Hulacher 1795. B . B . H . LVI ( Ι 9 3 Θ ) 2 2 1 .
235)
Voor Dordrecht en Lutjebroek z i e : B . B . H . LVI ( 1 9 3 8 ) 179 en
2 2 1 . — Voor Wateringen en Veere z i e : B . B . H . LV ( 1 9 3 8 ) 1—12 en
B . B . H . LVI ( 1 9 3 8 ) 179. — Voor Soeterwoude z i e : B . B . H . LUI ( 1 9 3 6 )
3 8 4 — 3 8 6 . Voor Grootebroek z i e : B . B . H . Lil ( 1 9 3 5 ) 143. Verder Dag
bladen Prov. Representanten van Holland, 27 O c t o b e r 1795 en 7 J a n u a r i
1796 (Alphen en Rietveld), — 10 September 1795 en 22 Januari 1796
(Gouda).
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onse broeders de Fransche en de patriotten steeds heeft
veroorlofd". Nu volgen de concrete punten van beschuldiging. De pastoor had de sacramenten geweigerd aan
Franschgezinden, b.v. aan hem, die de eerste bijl in den
grond sloeg voor den vrijheidsboom. Hij noemde de
Franschen atheïsten en godverzakers en had indertijd „het
lasterlijk Hebei van den bisschop van Nisibi" afgelezen
en in zijn predikatie nog toegespitst.
Ondanks de bemoeiingen van de pastoors-representanten Witbols en Meijbeek, werd Lansing op 19 Augustus
1795 geremoveerd. Een tegen-request van de kerkmeesters
en van niet minder dan 101 parochianen had niet meer
mogen baten. Na vele verzoekschriften en beloften, zoowel
van Lansing als van anderen, werd eindelijk in Januari
1796 zijn remotie beperkt tot Boskoop en Raamburg,
zoodat hij door Ten Hulscher tot pastoor te Langendijk
kon worden benoemd. Men kan dit geval zien als een
gewoon dorpsconflict, maar het is teekenend voor den
tijdgeest, dat het kon uitgroeien tot zoodanige proporties,
dat de vice-superior meende dit naar Rome te moeten
rapporteeren met het advies om zich maar bij de feiten
neer te leggen 2 3 6 ) . Als Ten Hulscher niet te veel overdrijft, schijnen de ruzies hier en daar zelfs zoo hoog geloopen te zijn, dat de pastoors nauwelijks veilig waren in
hun eigen pastorieën 2 3 7 ) .
Soortgelijke verschijnselen deden zich ook in de andere
gewesten voor. „Expertus loquor", schreef Van Alphen
reeds op 22 Maart 1795 aan den aartspriester van Holland, toen hij dezen waarschuwde voor de in sommige
parochies bestaande tendenz, om zelf hun pastoor te willen
kiezen 2 3 8 ) . De katholieken van de Utrechtsche Walsteegkerk, meer dan acht maanden een twistappel tusschen de
paters Thomas Steins Bisschop en Lambert van den Heuvel,
wendden zich met een dusdanig verzoek tot het stadsbestuur. Op verschillende plaatsen scheidden dorpen of
236)
A. R. A. Besturen van Holland 1795—1813 no. 4521 : Rapport
van het committé van Voorlichting en bestiering der Remotiën. . . . omtrent
J. Lansing. Vgl. B . B . H . L ( 1 9 3 3 ) 322; LIV ( 1 9 3 7 ) 114 v.¡ — LVI
(Ι93Θ) 222 en A . G . A . B . U . XXXVI ( 1 9 1 0 ) 338.
237)
Ten Hulscher aan den Paus, 1795 : Oud-archief Bisdom Haarlem.
Doos : Ten Hulscher III, Uitgaande stukken.
238)
Als voren : Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken, Brieven
Van Alphen.
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buurtschappen zich af van hun pastoor, om eigenmachtig
een nieuwe parochie op te richten. Zulks gebeurde in 1795
bij voorbeeld te Sint-Hubert en te Hengelo, in welke
plaatsen door het volk de steun der gewestelijke Represen
tanten werd ingeroepen. Op hetzelfde college beriepen zich
de ontevreden parochianen van Oisterwijk, die met hun
pastoor in conflict lagen over het betalen der kerk
239
banken ).
Langen tijd bleef deze mentaliteit doorwerken ; het
dagboek van Ten Hulscher geeft er bijna op iedere blad
zijde de bewijzen van. In 1797 moest Ciamberlani te Zutfen
tusschenbeide komen. Naar aanleiding van het gepasseerde
spoorde hij Ten Hulscher aan, om stevig voet bij stuk te
houden tegenover katholieken, die onder het mom van
valsche vrijheid de goede orde in de staties wilden ver
storen en nieuwigheden trachtten in te voeren. Inderdaad
had de aartspriester nog steeds met dergelijke moeilijk
heden te kampen op Texel, te Dordrecht en te Leidschendam 2 4 0 ) . De aanhangers van pater Steins Bisschop lieten
niet af en wilden in 1797 voor hun favoriet te Utrecht
tegen alle gezag in zelfs een nieuwe statie stichten. In het
zelfde jaar geraakten de geloovigen van Everdingen in
beroering, met welke de Utrechtsche aartspriester J. van
Engelen, die op 9 April van dat jaar zijn vereerden vriend
Berendtzen was opgevolgd, reeds aanstonds heel wat te
stellen had. Krachtig werd hij daarbij gesteund door
Ciamberlani, die er zich tegen zou blijven verzetten, dat
de pastoors door de geloovigen werden gekozen of voor
gedragen ^ 1 ) . Nog in 1800 wilde men te Buitenveldert de
gemeente bijeenroepen, om over het aannemen van een
nieuwen pastoor te stemmen en de parochianen van
239)
Voor Utrecht : Oud-archief Aart«biedom Utrecht, n. 2 3 * » · en
A. G.A.B. U. LX1I ( І 9 3 ) 1 6 8 — 1 7 3 .
Voor Sint Hubert: R. A. 'e-Hertogenboach. G.B. 3 7, Resolutiën der Prov. Representanten van Bataafsch
Brabant, 18 en 26 Januari, 3, 18 en 19 Februari 1796. — Voor H e n g e l o :
J. Theuniaz, Overijael in 1795. 151. —· Voor Oiaterwijk : J. Hoogaerta aan
Van Alphen, 'a-Hertogenboach 7 Februari 1796 in Archief Biadom 'e-Hertogenboach. Verzameling Schutjes : Bundel Van Alphen.
240)
Ciamberlani aan Ten Hulscher, Wattendorf 4 Maart 1797 : Oudarchief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken,
Brieven van Ciamberlani. — Vgl. Dagboek Ten Hulacher : B. B. H. LVI
( 1 9 3 8 ) 2 5 8 en 2 6 7 — 2 6 9 .
241)
Ciamberlani aan J. van Engelen, Munater 15 Augustus 1 7 9 7 :
A. G . A . B . U. LH ( 1 9 3 8 ) 174. — Over Everdingen bevinden zich talrijke
brieven in Oud-archief Aartabiadom Utrecht, п.- 24*a I.
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Maassluis zetten in 1804 op eigen gelegenheid hun herder
af 2 4 2 ) . Te Goes hield een bij volksstemming gekozen
„toeziende commissie" uit de parochianen zelfs tot 1814
stand 2 4 3 ) . Nog rond de eeuwwisseling wordt tusschen
vicaris Van Alphen en den Bredaschen vicaris-generaal
Adrianus Oomen gecorrespondeerd over den „spiritus
dominandi" in kerkelijke zaken van sommige leeken, die
het priesterschap willen verlagen „ad servile quoddam
sacrorum ministerium" 2 4 4 ) en Ten Hulscher beklaagt zich
in die dagen tegenover de Propaganda over de minachting
voor het kerkelijk gezag en het verval der kerkelijke tucht,
ook zelfs bij de jongeren onder de geestelijkheid 2 4 5 ) .
Ofschoon deze houding wel op de eerste plaats een gevolg
was van den tijdgeest, hadden toch ook de bijzondere
omstandigheden, waaronder clerus en volk in de oude
Republiek geleefd hadden, daartoe het hare bijgedragen,
evenals misschien de „genius populi Batavi", die volgens
Oomen „omnino ad dominationem inclinât".
Des te noodzakelijker werd het daarom, de opleiding
der toekomstige geestelijkheid degelijk te organiseeren, een
kwestie, die door de sluiting van de Leuvensche hoogeschool op 25 October 1797 in een acuut stadium trad.
6.

De oprichting der seminaries.

De vorming van de priester-candidaten, die voor de
Hollandsche Missie en voor het Bossche vicariaat bestemd
waren, moest gedurende de oude Republiek der Zeven
Vereenigde Nederlanden geheel buiten het land geschieden.
In de 1 7 e eeuw hadden ook de universiteiten van Keulen
en Douai hierbij een belangrijk aandeel gehad, doch in de
18 e eeuw was de opleiding vrijwel geheel geconcentreerd
rond de Leuvensche hoogeschool. Enkelen bezochten nog
wel de bisschoppelijke seminaria van Roermond, Antwerpen
of Gent, doch verreweg het grootste deel der seculiere
geestelijkheid had gestudeerd in een der paedagogieën en
theologische colleges, welke de alumni dezer universiteit
herbergden en waaraan talrijke beurzen voor Noord-Neder242)
Dagboek Ten Hulscher. B . B . H . LVI ( 1 9 3 8 ) 313 en 372.
243)
B . B . H . Lil ( 1 9 3 5 ) 212.
244) Adr. Oomen aan Van Alphen, I November 1800 en 10 Januari
1801 : Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Port. Van Alphen I, Omslag V.
245)
B . B . H . XLVIII ( 1 9 3 2 ) 5 6 — 5 7 .
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landers waren verbonden. Elen van de kleinere colleges, het
Bossche of Sint Willibrord-college, was zelfs uitsluitend voor
Bossche en Utrechtsche studenten bestemd. Het Haarlemsche oud-kapittel had er sinds 1616 een eigen seminarie,
„Pulcheria" geheeten, terwijl ook de Utrechtsche geestelijk
e
heid in het laatste kwart der 17 eeuw haar seminarie van
Keulen naar Leuven had overgebracht, waar het onder den
naam van Collegium Alticolense of College van den
246
Hoogen Heuvel bekend stond
) . Ofschoon de studenten
der beide laatstgenoemde inrichtingen de lessen aan de
universiteit volgden en daar ook hunne academische
examens aflegden, waren deze stichtingen toch geheel zelf
standig en maakten zij geen deel uit van de Alma Mater.
Toen deze dan ook op 25 October 1797 door het Centraal
Bestuur van het Departement van de Dijle, dat te Brussel
gevestigd was, werd opgeheven, bleef het langen tijd een
bedisputeerd punt, of ook de Noord-Nederlandsche beurzen
en de beide seminaria onder de opheffing en de confiscatiemaatregelen zouden vallen.
Antonius van Alphen was reeds in April 1797 door den
Leuvenschen hoogleeraar Dr. J. F. van de Velde gealarmeerd
over de gevaren, die de universiteit en de colleges bedreig
den. De stappen, welke op initiatief van den vicaris mede
door de aartspriesters terstond bij „weldenkende" repre
sentanten in de gewestelijke besturen en in de Nationale
Vergadering werden ondernomen, boekten echter geen
resultaten 2 4 7 ) . Ook Stafford, provisor van Pulcheria, was
in dezen zeer actief, doch Witbols, die op verzoek van
genoemde beeren bij eenige leden der Commissie tot de
Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage zijn best deed,
moest al spoedig melden, dat men daar, bij allen goeden wil,
weinig kans zag om de bezittingen nog te redden 2 4 8 ) .
Ten Hulscher had na de waarschuwingen van Antonius
van Alphen verder inlichtingen ingewonnen bij den presi
dent van Pulcheria, W. van Leempoel. Wij weten, dat
246)
J. C. van der Loos, Geachicdenie van het яетіпвгіе Warmond tot
1853 : B . B . H . XLVIII ( 1 9 3 2 ) 2 — 5 . — A. E. (A. van den Eerenbeemt).
Bij het eeuwfeest van het Groot-Seminarie te Haaren : Sint Janoklokken,
1939, 3 8 3 .
247)
Van Alphen aan J. van Engelen, Schijndel 15 en 30 April 1797 :
A . G . A. B.U. XXXIX ( 1 9 1 3 ) 201 v. en 206 v. — J. van Engelen aan
M. H. Witbole, Weeep April 1 7 9 7 : als voren 203 v.
248)
M. H. Witbols aan J. van Engelen, In de Nat. Vergaderzaal 25
April 1 7 9 7 : als voren 205 v.
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omtrent dezen sterk revolutionnair-gezinden hoogleeraar
reeds vroeger moeilijkheden gerezen waren tusschen Brancadoro en de provisoren van Pulcheria, wijl de zeer merkwaardige wijze, waarop Van Leempoel zijn seminarie
meende te moeten besturen, in Rome geen genade kon
vinden. Sedert de Franschen in het land waren, had Van
Leempoel vrij spel. Hij onttrok zich aan de onderteekening
van de protesten, welke door de universiteit tegen het
onderwijzen van de Rechten van den Mensch en tegen
den eeredienst van de Rede werden ingezonden. Hij bevestigde het wapen van de Fransche Republiek op zijn
college en zond den subdiaken Nicolaas Rouppe naar
Frankrijk, om zich daar van het onderwijs in de leer der
menschenrechten op de hoogte te stellen. Toen hij terugkwam, werd Rouppe door den president aanstonds tot lector
gepromoveerd. Wij kunnen het begrijpen, dat Brancadoro
weigerde dezen seminarist, die te Leuven in leekenkleeren
met de Jacobijnenmuts op het hoofd herbergen en danszalen
afliep, tot priester te wijden. De man is toen in de politiek
gegaan en trad later op als commissaris van het Directoire,
in welke qualiteit hij nog kans zag het de geestelijkheid
lastig te maken. Het geval-Rouppe stond niet op zich zelf.
Andere seminaristen volgden zijn voorbeeld, zooals blijkt
uit een schrijven van Brancadoro's secretaris, en ook uit
mededeelingen van den Leuvenschen hoogleeraar F.
O'Hearn, die weinig vertrouwen had in ,,de jonge spruijten,
die bij ons al waggelende cafféhuijsen en herbergen in en uijt
zwierden" 2 4 9 ) . Van Leempoel, die voor dit alles verantwoordelijk was, werd echter nog steeds door Stafford en
Ten Hulscher in bescherming genomen. In 1 797 kreeg hij
zitting in de commissie, die door het politiek bestuur voor
de zaken der universiteit was ingesteld en die later de in
beslag genomen academiegoederen zou besturen. Juist
hierom wekten de geruststellende verklaringen, welke Ten
Hulscher begin Mei van president Van Leempoel ontving,
bij den aartspriester nogal vertrouwen. Hij deelde ze ook
249)
Brancadoro aan Antonelli, 18 Maart 1795 : A. G. A. B. U. XXXVI
( 1 9 1 0 ) 3 3 1 — 3 3 7 . — Brancadoro aan Ten Hulscher, Brussel 5 Maart 1794
en Ciamberlani aan Ten Hulscher, Brussel 21 April 1794 en Munster
3 Juni 1797 : Oud.archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken, Brieven van Brancadoro en Ciamberlani. — F. O ' H e a r n
aan A n t h o n i u s van Gils, Huissen 9 Maart I 796 : Archief Seminarie H a a r e n .
Papieren Van G i b , Diversen D. — Vgl. В. В. H. LVl ( 1 9 3 8 ) 168 ν. en 191 ν.
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mede aan Antonius van Alphen, wiens bezorgdheid daar
door echter niet werd weggenomen 2 5 0 ) .
Zoodra de opheffing der universiteit een feit was
geworden, verdubbelde men zijn pogingen tot behoud van
de Leuvensche goederen. Het bestuur van het Alticolense
diende protesten in te Brussel en adviseerde aan den
Utrechtschen aartspriester, om zich ook in Den Haag te
laten hooren 2 5 ' ) · Dit W £ is toen reeds gebeurd ; de provisoren van Pulcheria hadden zich via Ploos van Amstel tot
de Nationale Vergadering gewend, die de zaak in handen
gaf aan onzen gezant te Parijs. Ten Hulscher wilde dezelfde
stappen ook voor de overige beurzen en fondsen laten
doen 2 5 2 ) , doch het Parij sehe Directoire trok zich van dit
alles weinig aan en confisceerde op 27 April 1 79Θ uitdruk
kelijk ook de buitenlandsche eigendommen. Latere stappen
bij het Uitvoerend Bewind hadden evenmin succes 2 5 3 ) .
Toen de eerste wolken zich boven de Leuvensche
universiteit samenpakten, werden in Bataafsch Brabant
terstond plannen gemaakt, om zelf in de opleiding van
toekomstige priesters te voorzien. In het najaar van 1796
wendden een aantal provinciale representanten, „alle zijnde
van de Roomsche religie", zich over deze aangelegenheid
tot vicaris Van Alphen. Indien er een seminarie voor het
gewest kon worden opgericht, verklaarden zij zich
bereid, uit de vóór twee eeuwen geconfisqueerde geestelijke
goederen jaarlijks een bepaalde som bij te dragen. Van
Alphen meende dit aanbod niet te moeten afslaan, mits
het aanstellen der professoren en de discipline in het seminarie aan de bevoegdheid van den vicaris-generaal van
's-Hertogenbosch zouden worden overgelaten. De representanten verklaarden zich hiermede accoord en ook Anthonius
van Gils schijnt dit plan vanuit Leuven te hebben gesteund 2 5 4 ) .
250)
Ten Hulscher aan J. van Engelen, Amsterdam 5 Mei 1797 :
A . G . A . B . U . XXXIX ( 1 9 1 3 ) 210 v.
2 5 1 ) Lector De Moor aan J.'Van Engelen, Leuven I en 12 November
1797 : al« voren 2 1 4 — 2 1 6 .
2 5 2 ) Ten Hulscher aan J. van Engelen, Amsterdam 25 November 1797 :
als voren 2 1 8 — 2 2 1 .
2 5 3 ) Stafford aan Zondadari, 22 October 1 7 9 8 : B . B . H . XLVIII
( 1 9 3 2 ) 64.
254) Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 12 November 1797 :
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken,
Brieven van A . van Alphen. Vgl. H. J. Allard, Antonius van Gils, 77 en 3 6 2 .
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„Om politieke redenen" hadden de representanten verlangd, dat het seminarie te Breda zou worden gevestigd.
Wij hebben hierbij wel te denken aan de pogingen tot
stichting eener universiteit of academie voor Bataafsch
Brabant, die door het gewestelijk bestuur terzelfder tijd
ondernomen werden 2 5 5 ) . Als Guljé op 6 Mei 1797 een
daartoe strekkend voorstel bij de Nationale Vergadering
indient, blijkt Breda, ondanks eenig meeningsverschil van
de Brabanders onderling, ten slotte toch favoriet 2 5 6 ) . Het
wil mij nu voorkomen, dat men de bedoeling had, Breda
tot onderwijscentrum voor Bataafsch Brabant te maken en
dat men wellicht eenig verband wilde scheppen tusschen
het seminarie en de gedroomde academie. Hoe het ook zij,
Van Alphen was bereid, deze conditie te aanvaarden, ofschoon Breda buiten zijn bisdom gelegen was. O p verzoek
van de representanten zocht hij vervolgens contact met
de vicarii van het bisdom Antwerpen, die zeggingsmacht
hadden over het Bredasche district. Van deze zijde rezen
echter moeilijkheden, waardoor het plan op den achtergrond geraakte.
Van Alphen zat echter niet bij de pakken neer. In het
besef, dat het hem als vicaris niet vrij stond, om op eigen
gezag een seminarie op te richten, heeft hij zich in de eerste
helft van 1 797 tot Rome gewend en door middel van de
Congregatio de Propaganda Fide bij den paus de noodige
volmachten aangevraagd. Ciamberlani, die in dezen tijd ook
de aartspriesters der Hollandsche Missie reeds aanspoorde
om een seminarie te stichten 2 5 7 ) , zal dit verzoek ongetwijfeld
hebben gesteund, zoodat Van Alphen bij rescript van 16
Augustus 1797 de gevraagde volmacht ontving 2 5 e ) . Toen
de Leuvensche universiteit werd opgeheven, was de vicaris
derhalve gereed. Alleen, het ontbrak hem totaal aan geld !
Van de zijde der representanten werd er nu op aangedron255)
R. A. 'a-Hertogenbosch. G.B. 3 7 : Resolutiën Representanten van
Bataafsch Brabant, 4 November 1796.
256)
Dagverhaal Nat. Vergadering. V. 969 en VI, 62., — H. J. J. van
Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. I, 201.
257)
Ciamberlani aan J. van Engelen, Munster 4 Mei I 797 : Oud-archief
Aartsbisdom Utrecht, n. 2 : Correspondentie van de aartspriesters met
Ciamberlani.
25Θ)
A. van Alphen, Erectio et mstitutio Seminarli Episcopalis in Diocesi
Buscoducensi cum brevi histórico ejusdem erectionia proöemio. Schijndel
9 Aprilis I 799. Bijlage A : Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Portefeuille :
Seminaries.
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gen, dat hij zich nogmaals met het gewestelijk bestuur in
verbinding zou stellen ten einde een subsidie uit de voormalige kerkelijke goederen te ontvangen. Zonder veel
enthousiasme gaf Van Alphen aan deze aansporingen
gevolg en diende een request in, dat op 20 November 1797
in behandeling kwam 2 5 9 ) . In verband met de oprichting
van een seminarie te 's-Hertogenbosch, vroeg hij in dit stuk
„een somme voor den aankoop van eene bequaeme huysinge
en het noodige huisraed en daer en boven een jaarlijkse
somme tot onderhoud van een voorsitter en professoren".
Vrijwel tegelijk met een schrijven van B. Donker Curtius
over de oprichting eener academie, werd het request van
vicaris Van Alphen om advies gezonden aan de Commissie
der Domeinen en Financiën 2 6 0 ) .
Na ruggespraak met enkele leidende geestelijken kwam
Van Alphen echter al spoedig tot het inzicht, dat het wel
zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn zou, de noodzakelijke
onafhankelijkheid van het seminarie ten opzichte van het
burgerlijk bestuur te handhaven, indien dit laatste voor de
oprichting en het onderhoud uit de publieke middelen ging
bijdragen. Ook door sommige goed-katholieke representanten werd dit bezwaar aangevoeld 2 6 ' ) en Baeten, Van
Berckel en De Haes, die ter voorbereiding van het advies
eind November 1797 een onderhoud hadden met den
vicaris, zijn hiervan vrij zeker op de hoogte gesteld. Zij
leverden op 6 December althans een rapport in, waarbij
in overweging werd gegeven, om het request af te wijzen
op grond van het feit, dat de berooide provinciale kas een
dergelijke uitgave moeilijk kon dragen en ook, omdat het
in verband met de scheiding van kerk en staat niet
convenabel geacht moest worden op kosten van de provincie
een school op te richten voor één bepaalde gezindheid.
Zij voegden er aan toe, dat Van Alphen het eens was met
deze argumenten, welke mij gekozen lijken ter bemanteling
van het eigenlijke motief. Bij het onderhoud met den vicaris
had men reeds uitgezien naar andere middelen, waaruit de
259)
Archief Seminarie Haaren. Geschriften over de oprichting van het
Seminarie, XII 4 . In het concept was voor den a a n k o o p van een huis en
van huisraad ƒ 1 0 0 0 , — gevraagd; het salaris der professoren was opengelaten.
260)
R. A. 's-Hertogenbosch. G.B. ЭЗ : Resolutiën Representanten van
Bataafsch Branbant, β e n 20 November 1797.
261)
A. van Alphen, Erectio. . . . zie noot 25Θ.
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overigens noodzakelijk geachte oprichting van het seminarie
kon worden gefinancierd. Van Alphen had bij die gelegenheid het plan geopperd van een jaarlijksche collecte, waarvoor hij echter de toestemming van het gewestelijk bestuur
meende noodig te hebben. De commissie vond dit voorstel
voortreffelijk en adviseerde in dezen geest aan de Representanten 2 6 2 ) . Het eerste verzoekschrift werd nu door dit
college teruggezonden aan den vicaris, «die aanstonds een
tweede request indiende, waarin hij verzocht, om bij de
katholieken van zijn bisdom een dergelijke collecte te mogen
houden. Reeds op 18 December werd dit verzoek toegestaan, ondanks een tegenrequest van 997 ingezetenen van
Breda, die zich verzetten tegen het oprichten van een
seminarie binnen 's-Hertogenbosch. Zij wezen erop, dat
de toestemming der Representanten in strijd was met de
scheiding van kerk en staat, dat zij vooruitliep op het
Plan van Constitutie, waarbij deze aangelegenheid ineens
voor de geheele Republiek diende geregeld te worden en
eindelijk, dat zij een onbillijke bevoordeeling inhield van de
stad 's-Hertogenbosch, die reeds de Representanten en het
Hof van Justitie herbergde 2 6 3 ) . Voorzoover de Bredanaren
gedreven werden door het verlangen om voor hunne stad
een seminarie te verkrijgen, konden zij gerust zijn. Sedert
het Antwerpsche seminarie was opgeheven, had men ook
de oprichting van een „theologische kweekschool" te Breda
ter hand genomen en op 28 December 1797 kreeg deken
A. Crul van de Representanten verlof, om daartoe eveneens
een collecte te organiseeren 2 6 4 ) .
Met spoed werkte Van Alphen nu door. Begin December
waren te Leuven verschillende hoogleeraren en vooraanstaande geestelijken door de Franschen gearresteerd in
verband met hunne weigering om den eed van haat tegen
het koningschap af te leggen. De Brabanders Anthonius
262) R. A. 'e-Hertogenboach. G. B. 60 : Commissie der Domeinen en
Financiën aan de Representanten, 6 December 1797.
263)
R. A. 'e-Hertogenboach. G.B. 33 : Reaolutiën Representanten van
Bataafsch Brabant, 7, I I , 12, 18 en 21 December 1797. — G.B. 80 :
Ingekomen stukken, 18 en 21 December 1797. — G.B. 81 : Ingekomen
•tukken, 19 Januari 1798.
264) Archief als v o r e n : Resolutie van 28 December 1797. Onjuist
wordt door W. J. M. Buch in B.B. XII ( 1 9 3 4 ) 213 beweerd, dat dit verlof
door de Nationale Vergadering is verleend. — O p 10 December 1797 had
Adrianus Oomen de medewerking van Ciamberlani ingeroepen, welke door
dezen werd toegezegd. Ciamberlani aan Adr. Oomen, Emmerik 29 Januari
1 7 9 8 : J. Kleijntjens, Brieven
I, 119.
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van Gils en Gaspar Moser, respectievelijk president van het
St. Anna-college en van het Bossche college, wisten echter
met den laatsten doctor in de theologie van het oude Leuven,
den president van het Groóte of Heilige-Geest-college
J. F. van de Velde en eenige anderen naar de Bataafsche
Republiek te ontsnappen, waar zij zich bij vicaris Van
Alphen vervoegden. Van Gils en Moser kregen voorloopig
eenig werk in de zielzorg en Van de Velde genoot de gastvrijheid van den Oirschotschen pastoor J. van Erp, oudhoogleeraar van Leuven. Van Alphen kon dus wel over
voortreffelijke krachten beschikken I Op 20 December
1797 vergaderde hij met Van de Velde en Van Gils te
Schijndel, waar men de statuten voor de nieuwe stichting
ontwierp, die door Van de Velde in het Latijn werden
geredigeerd. Daar Van de Velde echter onder de wetten
viel, welke tegen de Fransche emigre's waren afgekondigd,
heeft hij geen verdere medewerking kunnen verleenen.
Op 28 Januari 1 798 stond zijn signalement aan alle poorten
van *s-Hertogenbosch aangeplakt en slechts op het laatste
moment slaagde de doctor, die te Leuven reeds eenmaal
gevangen gezeten had, er nog in over Venlo naar Kevelaer
te ontsnappen. Maar de Leuvensche universiteit, in de personen van haar laatsten rector magnificus, Van Gils, en van
haar laatsten doctor en bibliothecaris, had dan toch aan
de wieg van het Bossche seminarie gestetan.
Van Gils zou het werk mogen uitvoeren. Op 1 Januari
1798 werden van de weduwe Maria van Vechel-Hulshout
mondeling twee huizen gehuurd aan de ,,Oude Dieze" te
's-Hertogenbosch voor den prijs van 326 gulden per jaar. Bij
de schriftelijke acte wist de slimme weduwe er zelfs 366 gulden van te maken I Drie dagen later hield Van Alphen een
pastoorsvergadering te 's-Hertogenbosch, waar de seminarieplannen werden goedgekeurd en deken Potters en plebaan
Hoogaerts tot provisoren werden benoemd. Later werden
aan hen nog toegevoegd pastoor J. van der Voort te St.
Michiels-Gestel en deken N. F. du Messie te Boxtel.
Op den vooravond van Antonius van Alphen's patroonsfeest, den 16 e n Januari, stelde deze met Van Gils te
Schijndel de laatste regelingen vast. Op 21 Januari werd
de collecte voor het seminarie, die huis aan huis zou moeten
geschieden, door een herderlijk schrijven van den vicaris
d.d. 12 Januari bij de geloovigen aanbevolen en nadat de
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pastoor van Den Dungen de aardappels en de kool geleverd
had, kon de eerste student op 8 Februari binnentreden.
Als officieele stichtingsdatum werd echter beschouwd de
29*te Januari, de feestdag van den patroon, den H. Franciscus van Sales. Na vier dagen waren er een drietal
seminaristen aanwezig en konden de eerste lessen worden
gegeven. Behalve Van Gils en Moser, die theologie en bijbel
doceerden, gaven spoedig ook de theologanten R. A. van
Heuven en J. van Heesbeen onderricht in de wijsbegeerte
en arithmetica. In Maart bleek reeds een kleine uitbreiding
van de gebouwen noodig, waarvoor een aangrenzend perceel werd bijgehuurd voor de som van 80 gulden. Nu
konden er althans 24 van de 31 theologanten in huis
slapen 2 6 5 ) .
Men ziet, Van Alphen had spoed gemaakt met zijn
seminarie en niet zonder reden. In zijn tweede request aan
de Representanten van Bataafsch Brabant had hij erop
aangedrongen, om „zonder eenig tijdsversuijm" te werk te
gaan. Deze haast kwam voort uit vrees voor tegenwerking
van Haagschen kant. „Had de een en onverdeelbaerheijd
der republicq geen plaets, mogte wij op ons zelve blijven,
ik zag kans de saek te boven te komen", zoo had hij in
verband met het seminarie op 12 November 1797 aan Ten
Hulscher geschreven en reeds toen meende hij te moeten
waarschuwen tegen de plannen voor een algemeen seminarie. Het beste konden er een drietal worden opgericht,
één voor Holland, één voor Brabant en één voor de overige
gewesten 2 6 6 ) .
Maar al te spoedig zou het blijken, dat zijn vrees gegrond
was. De ultra-democratische unitarissen, die op 22 Januari
1798 aan de macht kwamen, verscherpten immers niet
alleen de maatregelen tegen mannen als Van Gils en Moser,
die met eenigen kwaden wil gemakkelijk als emigre's
konden worden beschouwd, zij waren voor Van Alphen
265)
Dagboek V a n Gil*, 1 December 1797 tot 12 Februari 179Θ; —
H. J. Allard, Antoniua van Gib. 6 8 — 8 2 ; — W . J. M. Buck in B.B. XII
( 1 9 3 4 ) 2 1 4 — 2 1 7 ¡ — Α. E. (Α. van den Eerenbeemt) in St. Janeklokken
( 1 9 3 9 ) 3 9 7 . Een afbeelding van bet seminarie a a n de „ O u d e Dieze" is te
vinden in : T a x a n d r i a XXXI 13 v. De afleeebrief en een begeleidend schrij
ven aan de pastoors d.d. 16 Januari zijn afgedrukt i n : B.B. XII ( 1 9 3 4 )
178—181.
266)
V a n Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 12 November 1797 :
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken,
Brieven van A. van Alphen.
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èn zijn jonge stichting vooral gevaarlijk, omdat zij hunne
unitarische principes ook op het stuk der priester-opleiding
wenschten door te voeren en een algemeen seminarie
wilden stichten.
Door de Brabanders Verhagen en Verhees, die na den
staatsgreep van 22 Januari lid van het Vertegenwoordigend
Lichaam gebleven waren, werd men te 's-Hertogenbosch
tijdig van de dreigende gevaren op de hoogte gebracht.
Reeds begin Februari wist eerstgenoemde te berichten, dat
er te 's-Gravenhage over gedacht werd, om de opleiding
der Roomsche geestelijkheid onder te brengen aan een der
academiën, welke bij de nieuwe grondwet zouden worden
gesticht. In aansluiting bij de vroegere plannen zou een
dezer instituten waarschijnlijk gevestigd worden te Breda,
welke stad aan Verhagen wel geschikt voorkwam als verblijfplaats voor de priester-candidaten. Het eenige bezwaar,
zoo meende hij, zou kunnen zijn, dat deze stad gelegen
was onder de jurisdictie van den bisschop van Antwerpen,
wiens „inzage" door de regeering der Bataafsche Republiek
misschien niet zou worden geduld. Als nu Breda maar kon
worden afgestaan aan den Bosschen vicaris, waren naar
zijn overtuiging alle moeilijkheden van de baan 2 6 7 ) .
Hieruit blijkt voldoende, hoever de regeering in haar
bemoeiingen wenschte te gaan en men zal begrijpen, dat
het reeds bestaande particularistische seminarie te 's-Hertogenbosch haar daarbij leelijk in den weg stond. De feiten
zouden dit overigens spoedig aantoonen.
Op 19 Februari immers besloot het Uitvoerend Bewind
aan het Intermediair Administratief Bestuur van Bataafsch
Brabant inlichtingen te vragen over de oprichting van het
nieuwe seminarie, over de collecte ten behoeve van dat
„gestigd" en ook over de leeraars, die daaraan verbonden
waren 2 6 e ) . Het Brabantsche Comité van Waakzaamheid,
dat met het onderzoek werd belast, wendde zich nu tot
Van Alphen voor de noodige gegevens. Na overleg met
267)
Archief Seminarie Haaren. Geschriften over de oprichting van het
Seminarie, XVIII 4 : Ongeteekend en ongedateerd briefje, dat door Verhagen aan den pastoor van St. Oedenrode moet zijn gezonden en door
dezen aan Van Cile en Van Alphen is doorgestuurd. — Vgl. Van Alphen's
lijst van stukken ,,Wegens het seminarie generaal en het seminarie van
't Bisdom van 's Bosch" in: Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Portefeuille:
Seminaries. — Vgl. ook : Dagboek Van Gils, 12 en 15 Februari 1798.
26Θ)
R. A. 's-Hertogenbosch G. B. 106 : Resolutiën Intermediair Administratief Bestuur van Bataafsch Brabant, 23 Februari 1798.
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Van Boxtel antwoordde deze bij schrijven van 26 Februari,
dat hij van de Representanten verlof ontvangen had tot
het houden eener collecte, die echter bij zijn weten nog
niet had plaats gehad. Inderdaad was de vicaris zoo voor
zichtig geweest, om de openbare collecte, die tegen 29
Januari was aangekondigd, op het laatste moment af te
lasten. In zijn antwoord merkte hij verder op, dat het
kostgeld zoo laag mogelijk gehouden was en op slechts
180 gulden per jaar was vastgesteld in verband met de
minvermogenden, die men zooveel mogelijk ter wille
trachtte te zijn. Betreffende de antecedenten van zijn hoog
leeraren Van Gils en Moser bracht hij naar voren, dat zij
te Leuven voor Bossche studenten gewerkt hadden. Dit
antwoord werd door het Administratief Bestuur naar
's-Gravenhage opgezonden met een afschrift van de reso
lutie over de collecte 2 6 9 ) . Van Gils riep de bemiddeling
in van den afgevaardigde Dams, om de belangen van zijn
seminarie aldaar te bepleiten 2 7 0 ) .
Het streven naar een algemeen seminarie, dat voor de
geheele Bataafsche Republiek verplicht zou zijn, schijnt te
zijn uitgegaan van, of althans sterk te zijn bevorderd door
het katholieke lid van het Uitvoerend Bewind, S. J. van
Langen. Ten Hulscher was het met deze plannen volkomen
eens en hoopte door den invloed van den machtigen
„Directeur" den tegenstand, vooral van de zijde van het
Haarlemsche oud-kapittel, te kunnen overwinnen. Als
lokaas dienden de Leuvensche goederen en beurzen, waar
van op deze wijze met behulp van de regeering mogelijker
wijze nog iets zou terecht komen ^ 1 ) . Aangezien men
Stafford's onverzettelijkheid maar al te goed kende, stelde
men zich in verbinding met den capitularis J. A. Offerman,
pastoor van het Jongensweeshuis te Amsterdam, die met
Stafford provisor van Pulcheria was. Ten Hulscher's
adviseur, pastoor B. Ocke, trachtte Offerman ,,ορ te
vijzelen" door hem de waardigheid van president in het
toekomstige seminarie aan te bieden. Hij had daarmede
269)
Dagboek Van Gilè, 26 Januari en 27 Februari 1798. — Copie
van den brief van A. van Alphen d.d. 26 Februari aan het Comité van
Waakzaamheid in : Archief Seminarie Haaren. Geschriften over de oprichting van het aeminarie, X a. Vgl. XI e, XII, I en 2.
270)
Dagboek Van Gil., 4 Maart 1798.
271)
A. Baveldaal (Ant. van Gila) aan Adr. Oomen te Terheijden,
12 Maart 1798 : Archief Bisdom Breda. D o o s : Oomen XIII.

239

evenmin succes als Van Langen zelf, die den Amsterdamschen pastoor bij zich ontbood. De capitulares zouden aan
het plan voor een algemeen seminarie alleen willen mede
werken, mits het bestuur en het beheer geheel aan hen zouden
komen. Hierop ging Van Langen, die de zijde van Ten
272
Hulscher gekozen had, echter niet in
).
Was het verzet van het oud-kapittel dus zuiver een com
petentie-kwestie tegenover den aartspriester, veel dieper
gefundeerd waren de bezwaren, die te *s-Hertogenbosch
en te Breda tegen een algemeen seminarie werden gevoeld.
De Bossche president Van Gils had reeds op 12 Maart een
waarschuwing verzonden aan Adrianus Oomen, die in de
voorbereiding van het Bredasche seminarie was betrokken
en die, toen de Antwerpsche professoren wegens de
maatregelen tegen de Zuid-Nederlandsche geestelijken niet
konden overkomen, de eerste president zou worden. Oomen
zette zich terstond aan het schrijven van een zeer uitvoerige
,,Memorie over de gevaerlijkhijd, onwettighijd en nadeelen
van een Generaal Seminarie tot het aenkweken van R. C.
Priesters binnen de Bataafsche Republiek". Het stuk werd
aan Anthonius van Gils toegezonden, die het aan Van
Alphen toonde en er op diens verzoek een beknopte analyse
van maakte 2 7 3 ) .
In dit stuk betoogt Oomen, hoe uit de aanvaarde prin
cipes van godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat,
volgt, dat de opleiding der priesters eveneens vrij moet
zijn en dat de staat zich daarmede niet dient te bemoeien.
Hij bewijst vervolgens, dat een algemeen seminarie, hetwelk
voor de priestercandidaten van de verschillende bisdommen
verplicht zou "zijn, absoluut ongewenscht genoemd moet
worden. Vooreerst herinnert hij aan de talrijke protesten,
die tegen een dergelijk plan van keizer Joseph II in 1786
gerezen waren, zoowel van den kant der bisschoppen alsook
van de zijde der gewestelijke Staten en stadsbesturen.
Dan toont hij de verschillende bezwaren aan, welke
onafscheidelijk aan een generaal seminarie verbonden zijn.
272)
Verhaal van Pastoor J. A. Offerman : B.B.H. XLVIII ( 1 9 3 2 ) 7 v.
273)
A. Baveldaal (Ant. -van Gil») aan Adr. Vugtmans (Adr. Oomen)
te Teteringen, 12 April Ι79Θ : Archief Bisdom Breda. D o o s : O o m e n XIII.
— De memorie zelf bevindt zich aldaar onder VIII en eveneens in het
archief van het seminarie Haaren, Geschriften over de oprichting van het
Seminarie, XVIII 6o, alwaar men ook de samenvatting van Ant. van Gils

vindt ( 5 ° ) .
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A A N I N С К.

C.J. В RANGEA.

U . qUENEJ..

S.SCHERMER

Dit zal moeten staan ofwel ónder burgerlijk ofwel onder
geestelijk gezag. In het eerste geval is het volgens het
katholieke geloof onwettig, daar het burgerlijk gezag geen
zending kan verleenen om de theologie te leeraren. In het
tweede geval doet men onrecht aan de bisschoppen en
vicarissen, buiten wier ambtsgebied het seminarie zou
gelegen zijn. Krachtens goddelijke instelling hebben dezen
immers de macht, om hunne onderhoorigen in het geloof
te onderrichten „per se vel per alios" en het theologische
onderwijs is niets anders dan ,,een wijtlooperige wetenschap der geloofszaaken". Hiermede was ook steeds de
practijk der kerk in overeenstemming geweest, die eerst
„laat en moeilijk" aan kloosters en universiteiten het theologisch onderwijs had toegestaan. Zelfs al zouden de
bisschoppen en vicarissen vrijwillig hunne toestemming
voor een algemeen seminarie geven — iets wat niet te
verwachten was, zeker 'niet \als het wereldlijk gezag er
zich in het minst mede zou bemoeien — dan bleven hieraan
toch verschillende gevaren voor geloof en zeden en allerlei
„onbetamelijkheden" verbonden. ledere bisschop zou nog
gezag blijven behouden over zijn theologanten en dit moeten
uitoefenen in eens anders jurisdictiegebied. De bisschoppen
zouden veel slechter op de hoogte blijven van de studiën,
het karakter en de zeden hunner seminaristen, iets wat
toch noodig was om hen bij wijding en benoeming te
kunnen beoordeelen. De professoren zouden niet voldoende
afhankelijk zijn van een bepaalden bisschop. Wie zou hen
zoo noodig afzetten ? Hoeveel kwaad kon reeds geschied
zijn, vooraleer verschillende oversten het over bepaalde
maatregelen eens zouden zijn ! Ja, de professoren
zouden misschien steun kunnen zoeken bij het wereldlijk
gezag I
Vervolgens werkt hij het bezwaar uit, dat er maar één
school zou zijn voor een groóte landstreek. Bij schisma of
ketterij zou er geen tegenwicht bestaan. De naijver, welke
toch een prikkel tot inspanning inhoudt, zou geheel ontbreken. De theologanten zouden te ver van huis moeten gaan,
waaruit heimwee zou kunnen voortvloeien en zij zouden
onderling te zeer in zeden en gewoonten verschillen. Dit
laatste, gevoegd bij den „kostbaarderen staat", welke hun
draagkracht te boven ging, zou velen van het seminarie
terughouden, waardoor priestergebrek te verwachten was,
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„gelijk zeker in Bataafsch Brabant zou ontstaan, indien sij
immers gedwongen wierden nevens de Hollanders heen te
leven". Verder zou men zich kunnen beklagen, dat het
geld werd uitgevoerd naar „vreemde" departementen, die
het minder noodig hadden, en dat men tot dure reizen verplicht werd.
Daarbij kwam nog, dat een algemeen seminarie gevaarlijk was om zijn grootte. Voldoende controle op
de theologanten zou daar niet wel mogelijk zijn en nog
extra bemoeilijkt worden door den verschillenden aard der
„Bataven". De discipline zou er ook al niet beter op worden
door het feit, dat niet allen van denzelfden bisschop of
vicaris afhankelijk waren. Groóte inrichtingen waren altijd
als schadelijk erkend en leverden bij besmettelijke ziekten
nog bijzondere gevaren op I Er volgen dan verschillende
argumenten uit de kerkgeschiedenis, te beginnen met Sint
Augustinus, die het nut van bisschoppelijke seminaria
moeten aantoonen en die moeten bewijzen, dat het peil
van de geestelijkheid met het bestaan daarvan steeds ten
nauwste verbonden geweest is. Zij culmineeren natuurlijk
in de bepalingen van het Concilie van Trente.
Oomen brengt dan de objectie naar
огец, dat de
argumenten, ontleend aan het recht der bisschoppen, niet
opgaan voor de Bataafsche Republiek, waar met uitzon
dering van Brabant geen bisschoppelijke jurisdictie bestond.
Juist daarom, zoo antwoordt hij, is hier het gevaar des te
grooter. Juist daarom zal hier de opdracht om theologisch
onderwijs te geven rechtstreeks van den paus moeten
komen, die zeker nooit zijn goedkeuring zal geven aan
een instelling, waarop het wettig bisschoppelijk gezag geen
voldoenden invloed heeft of waarbij het ook maar in het
minste te vreezen zou zijn, dat de overste of de professoren
van het wereldlijk gezag zouden afhangen. Zonder deze
pauselijke goedkeuring konden noch de regeering, noch
alle priesters of aartspriesters der Bataafsche Missie te zamen
een wettig seminarie oprichten of wettige professoren aan
stellen. Men werpe verder niet op, zoo besluit Oomen,
dat de vicaris van 's-Hertogenbosch het toch reeds zoolang
zonder een eigen seminarie heeft gesteld en zijn theolo
ganten steeds naar Leuven heeft gezonden. Vooreerst werd
hij daartoe niet gedwongen en kon hij hen ten allen tijde
terugroepen. Vervolgens was Leuven onafhankelijk van
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ieder Wereldlijk gezag en ten slotte bestonden er naast
Leuven ook nog andere theologische scholen, die elkaar
tot raad en bewaking dienden.
Het schijnt mij toe, dat dit om meer dan een reden merk
waardige stuk bestemd is geweest om, hetzij den aarts
priester van Holland, hetzij eenige katholieke represen
tanten tot het Brabantsche standpunt te bekeeren. Beide
wegen immers werden ingeslagen, om het seminarie
generaal tegen te houden. De Bredasche pastoor Ignatius
van Gils werd naar Holland gestuurd, om zijn invloed en
overredingskracht te Amsterdam en te 's-Gravenhage aan
274
te wenden
) . Tegen de Hollandsche geestelijken zou
hij vooral het argument uitspelen, dat het algemeen semi
narie wegens het gevaar voor inmenging van het burgerlijk
gezag wel eens een obstakel zou kunnen zijn voor de
benoeming van apostolische vicarissen in de Hollandsche
Missie. Daarvoor, zoo meende Van Gils, zouden de
Hollanders zeker gevoelig zijn. Ook de broer van Anthonius
van Gils, pater Albertus, die te 's-Gravenhage woonde,
werd bij deze actie ingeschakeld 2 7 5 ) .
Vicaris Van Alphen, die de stappen, welke tegen zijn
seminarie ondernomen werden, aan afgunst toeschreef 2 7 6 ) ,
ging zelf nog een anderen weg. Hij stelde zich op 12 April
in verbinding met den bisschop van Roermond, J. B. R.
van Velde de Melroy, die in dezen tijd als balling te
Emmerik verbleef. Door Van Alphen van den stand van
zaken op de hoogte gebracht, toonde de bisschop zich zeer
enthousiast over de oprichting van het Bossche seminarie,
maar een algemeen seminarie wees hij resoluut van de
hand en hij beloofde Ciamberlani over een en ander te
zullen inlichten. De vice-superior, die reeds op 28 Maart
tegenover Ten Hulscher de wenschelijkheid had betoogd
om in Holland een seminarie op te richten naast een der
gelijk instituut voor de andere Noordelijke provincies, en
die den aartspriester bijzonder op het hart gedrukt had
ervoor te zorgen, dat niet-katholieken daarop geen enkelen
invloed zouden krijgen, bleek het volkomen met Van Velde
274)
A. van der Aa (Adr. Oomen) aan A. van Alphen, 27 April 1798 :
Archief Bisdom '»-Hertogenboech. Verzameling Schutjes, bundel Van
Alphen. — A. Ombesch (Ant. van Cile) aan Vugtmans (Adr. Oomen)
31 Mei 179Θ : Archief Bisdom Breda. D o o s : Oomen XIII.
275)
Dagboek Van Cile. 10 en II Februari 1798.
276)
A. van Alphen, E r e c t i o . . . . zie noot 258.
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en Van Alphen eens te zijn
) . De Roermondsche bisschop
trad nu over deze kwestie met Ten Hulscher in corres
pondentie en al blijft het onzeker, aan wiens invloed dit
precies te danken was, de aartspriester kwam op zijn eerste
denkbeeld eenigszins terug. Op 10 Juni deelde hij aan
Van Alphen mede, dat hij wel wenschte diens plan van
,,verschillende queekscholen" te kunnen volgen, maar op
grond van informaties uit Den Haag bleef hij de meening
toegedaan, ,,dat men daar niet heen wil en dat men tot een
algemeen seminarie wel zal moeten komen". Indien Van
Alphen middelen wist, om dit nog tegen te houden, dan
zou hem dit zeer aangenaam zijn. Zelf deed Ten Hulscher
het voorstel, dat de Bossche vicaris voor een bespreking
met „ons Directoire" naar 's-Gravenhage zou komen, waar
de aartspriester hem dan hoopte te tief f en 2 7 e ) . Tot
officieel onderhandelen met de regeering over een kwestie,
die zuiver tot de competentie van het kerkelijk gezag
behoorde, toonde Van Alphen zich echter niet bereid. Aan
aartspriester Van Engelen had hij geadviseerd, om een
seminarie te stichten zonder voorkennis van het Wetgevend
Lichaam, daar dit in kerkelijke zaken geen enkel recht had,
alsook zonder geldelij ken steun der regeering, ten einde
onafhankelijk te zijn en te blijven 2 7 9 ) . Aan dit principe
wenschte hij zich ook zelf te houden.
In aansluiting op het rapport betreffende het Bossche
seminarie, dat door het Administratief Bestuur van
Bataafsch Brabant op 27 Februari te 's-Gravenhage was
ingezonden, had het nieuwe Uitvoerend Bewind op 1 7 Juni
1798 besloten, om het Brabantsche bestuur te machtigen
een commissie van twee personen naar Den Haag te
zenden, die aldaar over het o p r i c h t e n van een seminarie
zouden moeten confereeren. In samenwerking met Adrianus
Oomen was president Van Gils er aanstonds op uit, eenige
betrouwbare katholieke leden van het gewestelijk bestuur
277)
Van Velde de Melroy aan Van Alphen, Emmerik 25 April I 798
en Van Velde de Melroy aan Ten Hulscher, Emmerik 10 Juli 1798 (copie) :
Archief Seminarie Haaren. Geschriften over de oprichting van het seminarie,
0
XVIII 1 en 3°. — Ciamberlani aan Ten Hulscher, 28 Maart en 7 Juli
1798 : B . B . H . XLVIII ( 1 9 3 2 ) 10 en 40. — Ciamberlani aan Van Alphen,
Emmerik 4 Juli 1 7 9 8 : J. Kleijntjens, Brieven
I, 129.
278)
Ten Hulscher aan Van Alphen, Amsterdam 10 Juni 1 7 9 8 :
Archief als voren. XVIII 2 .
279)
Van Alphen aan J. van Engelen, 27 Juni 1798 : B.B.H. XLVIII
( 1 9 3 2 ) β ν. ( D e dateering is fout, evenals Ьц het besluit van 17 Juni 1797
op blz. 9 ) .
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behoorlijk te instrueeren en hun een stel argumenten aan
de hand te doen, die ook te 's-Gravenhage indruk zouden
maken en hun clericalen oorsprong niet al te duidelijk
2eo
zouden verraden
) . De Brabanders wilden echter meer.
Zij wenschten een deskundige bij zich te hebben en dachten
daarvoor aan Van Gils zelf, ,,thans in het zoogenaamde
seminarium woonende, en als daartoe, ons bedunkens, best
1
geschikt" ^ ) . Men kan hieruit terecht concludeeren, dat
het gewestelijk bestuur de nieuwe stichting zeer genegen
was, maar de formuleering doet ons toch ook zien, dat de
zaak er op dat moment precair voorstond. Ofschoon de
leden van het gewestelijk bestuur, en met name De Witt,
zich veel moeite gaven, om Van Gils tot het aanvaarden
van deze opdracht over te halen, besloot de vicaris, mede
op advies van advocaat Van Boxtel, dat de president de
invitatie zou afslaan en dat men moest trachten, om de
geheele commissie van de baan te krijgen. Na veel tegen
stand gaven De Witt c.s. zich eindelijk gewonnen en
besloten zij, om in het geheel niets te doen, zooals Van
Alphen dat gewenscht had 2 2 ) . Tegenover Den Haag zou
men er zich eventueel op kunnen beroepen, dat men slechts
,.gemachtigd", niet „gelast" was om de commissie te
zenden 2 e 3 ) .
Voorzichtigheid bleef echter geboden. Dit blijkt wel
duidelijk uit de waarschuwing, welke Anthonius van Gils
meende te moeten zenden aan Adrianus Oomen, die op
2 Juni 1798 te Breda in een huis aan de Karstraat zijn
seminarie met zes theologanten begonnen was. Deken
A. Crul en de drie Bredasche stadspastoors traden als
provisoren op, maar voor het onderwijs stond Oomen
alleen, totdat hij op 21 Juni hulp kreeg van zijn broer
Antonius, die uit Antwerpen had weten te ontvluchten.
Welnu, toen dit overbelaste docentencorps de lessen in
de philosophie wilde afschaffen, keurde president Van Gils,
280) Α . Ombesch ( A n t . v a n Gil») a a n A d r . Oomen, 22 Juni 1 7 9 8 :
Archief Bisdom Breda. Doos : Oomen XIII.
281) R. A . 's-Hertogenbosch. G. B. 107 en 108 : Resolutiën Intermediair
Administratief Bestuur van Bataafsch Brabant, 2 1 , 28 Juni en 3 Juli 1798. —
G. B. 124 : Ingekomen stukken, alwaar het besluit van het Intermediair
Uitvoerend Bewind d.d. 17 Juni 1798 en het r a p p o r t der Commissie van
Algemeen Welzijn d.d. 28 Juni 1798.
2 8 2 ) Dagboek V a n Cils, 21 Juni tot 2 Juli 1798.
283) A . Ombesch ( A n t . van Gil«) a a n A d r . Oomen, 16 Juli 1 7 9 8 :
Archief Bisdom Breda. Doos : Oomen XIII.
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die over alles werd geraadpleegd, dit aanstonds goed onder
toevoeging van een voor ons zeer merkwaardige reden.
Wilde men den staat geen motief tot inmenging verschaffen,
dan moest men zorgen, dat het onderwijs der professoren
zuiver godsdienstig was, juist zooals in de kerken. VooreJ
daarom werden te 's-Hertogenbosch de philosophen niet
onderwezen door de hoogleeraren, maar door hun oudere
2Θ4
medestudenten
) . Toch genoot men nog meermalen
de hinderlijke belangstelling van de regeering, die voort
durend de bedreiging liet bestaan, dat Van Gils, Moser en
ook Oomen als Fransche emigre's zouden worden be
schouwd. Op last van den agent voor inwendige politie
werden door den advocaat-fiscaal H. van Adrichem her
haaldelijk inlichtingen omtrent hen ingewonnen 2 β 5 ) .
Ondanks deze moeilijkheden ontwikkelde de jonge stich
ting te 's-Hertogenbosch zich voorspoedig. De geest was
er goed, al moest Van Gils wel eens klagen over gebrek
aan studieijver en „de tabacatione enormi" I In Maart
werden reeds een viertal studenten tot priester gewijd en
op 24 September 1798 werd het seminarie bezocht door
Ciamberlani, die toen in de Republiek verbleef in verband
met de stichting van Warmond. Zoowel over Den Bosch
als over Breda was de nuntius zeer tevreden 2 β 6 ) .
Al spoedig was men te 's-Hertogenbosch tot de bevinding
gekomen, dat de huisvesting van het seminarie aan de
Oude Dieze absoluut onvoldoende was. Nadat men eerst
overwogen had, om de „Commanderie", het vroegere bis
schoppelijk paleis in de Hinthammerstraat, aan te koopen,
besloot men op 18 October zich toch liever op het platte
land te vestigen. De keuze viel op het kasteeltje NieuwHerlaer, ook Halder genaamd, onder Sint Michiels-Gestel,
dat op 29 October voor 16500 gulden werd gekocht. Niet
zonder onderlinge animositeit maakten zich hierbij eenige,
gedeeltelijk reeds genoemde Bosschenaars verdienstelijk.
284)
A . Ombeach ( A n t . van Gila) a a n Adr. O o m e n , 30 Juli 179Θ :
als voren.
265)
O p 22 Juli en o p 7 September Ι79Θ : Archief Seminarie Haaren.
Geschriften over de oprichting van het seminarie, XI b . en Papieren Van
Gils, Diversen A . 15».
286)
Dagboek Van Gila, 24 September en 26 November 1798. —
Ciamberlani a a n A d r . Oomen, Rotterdam. 9 O c t o b e r 1798 : J. Kleijntjena,
Brieven. . . . I, 132 v. — A . E. (A. van den E e r e n b e e m t ) in St. Jansklokken
(1939) 434.

246

Het waren de emeritus-pastoor van Orthen, J. A. Gast, de
advocaten Cornells van Boxtel en Pieter van Meeuwen,
de wijnhandelaren August van Rijckevorsel, zijn broer
Thomas van Rijckevorsel en Hendrik de Wijs, de koop
lieden Walter Heeren en Hendrik van Oirschot. Wegens
de onzekere tijdsomstandigheden werd de bezitting formeel
op naam gezet van Thomas van Rijckevorsel. Nadat men
de noodzakelijke veranderingen had aangebracht en het koets
huis als kapel had ingericht, kon het seminarie te Herlaer op
26 Maart 1799 geopend worden met 31 studenten 2 Θ 7 ) .
Op 30 Mei werden nu door den vicaris meer uit
gewerkte statuten vastgesteld, waarvan hier een over
zicht moge volgen. Vooreerst vermeld ik de dagorde, die
van 27 Mei 1797 dateert en reeds in de Bossche periode van
het seminarie gevolgd werd, doch die ook te Herlaer practisch
ongewijzigd van kracht bleef. Kwart vóór vijf werd men gewekt; om vijf uur was het morgengebed (uit Dens, Tractatus
de Poenitentia), — wie vóór het einde van het Veni Creator
niet aanwezig was, moest een stuiver boete betalen ten
bate van de kapel, — na de morgengebeden studie tot
zeven'uur, waarna communiteitsmis. Na de H. Mis volgde het
ontbijt, dat echter op Vastendagen en Zaterdagen uitviel,
daarna van acht tot negen uur studie, van negen tot tien uur
theologieles en van tien tot elf uur studie. Om half
twaalf werd een half uur les gegeven in het Oude Testament, waarna het diner plaats vond en men vrij was tot
twee uur. Na den middag had men eerst een half uur studie,
om half drie een uur theologieles, gevolgd door wederom
een half uur studie. Om vier uur gebruikte men een potus of
merenda en nam men weder recreatie tot vijf uur. Van vijf tot
zes uur was het studie, dan een half uur les in het Nieuwe Testament. Om half zeven oefende men preek of catechismus,
gevolgd door avondgebed en meditatie. Om zeven uur kreeg
men het souper en dan was er recreatie tot half negen,
waarna ieder zich terug moest trekken op zijn eigen kamer.
Om half tien moesten de lichten gedoofd zijn.
De eigenlijke statuten van 1799 begonnen met een uiting
van dank aan God voor diens hulp bij de stichting van het
seminarie. Na ook de seminaristen, de hoop van het bisdom,
2Θ7)
Dagboek Van Gil«, I October 179β tot 26 Maart 1799. —
A. van den Eerenbeemt in St. Jansklokken ( 1 9 3 9 ) 4 3 4 — 4 3 6 en 45Θ—459,
waaraan ik ook de samenvatting der »tatuten ontleen.
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tot groóte dankbaarheid te hebben aangespoord, geeft de
vicaris eerst eenige aanwijzingen voor het geestelijk leven :
bij de intrede in het seminarie houden de studenten
een retraite van drie dagen, vóór de H. H. Wijdingen
een retraite van acht dagen, terwijl de wensch wordt uitgesproken, dat ook de niet-wij delingen de wijdingsretraite
medemaken. Minstens iedere maand moeten allen biechten
en in de kapel van het seminarie communiceeren. Gewezen
wordt op de noodzakelijkheid van oefening in preeken en
catechismus geven. Allen moeten streven naar reinheid van
zeden en naar priesterlijke heiligheid. Dan volgen verschillende verboden o.a. herbergen binnen te treden, zonder
verlof buiten het seminarie te overnachten, op wandeling de
grenzen der parochie te overschrijden en iets uit het raam
te werpen. Aangespoord wordt tot oprechte broederlijke
liefde, tot passenden eenvoud en clericale waardigheid. De
toog moet gedragen worden bij alle H. Handelingen. In
den vrijen tijd mag men bezoekers op zijn kamer ontvangen,
dames voorloopig alleen in den refter ; daarvoor zal echter
een spreekkamer worden ingericht. Ook in de statuten
wordt de nadruk gelegd op de studie der H. Schrift en
vervolgens op de theologie. Vooral van de meer begaafden
wordt verwacht, dat zij zich eveneens toeleggen op de
gewijde talen en de kerkelijke geschiedenis. Tijdens de
studie moet strikt stilzwijgen heerschen ; verlof wordt
gegeven, met de noodige waarschuwingen, om in den tuin
te studeeren. Ieder jaar zal vier maal examen worden
afgenomen in de H. Schrift en de theologie. De wensch
wordt uitgesproken, dat er meermalen dispuut zal plaats
hebben over een of ander punt der theologie. Uitdrukkelijk
wordt verder aangeraden na het morgengebed een korte
meditatie te houden. Aan de studenten-priesters wordt
aanbevolen na hun private H. Mis de litanie van Loreto
te bidden. Den eersten Maandag van iedere maand zal men
na het diner tot vijf uur mogen gaan wandelen, zooals ook op
iederen Dinsdag en Donderdag. Op die dagen, evenals op
Zon- en feestdagen, wordt ,,potus extraordinarius" op de
kamers toegestaan. Op Zaterdagen en daags vóór een feestdag kan men verlof krijgen om na de middagles te gaan
biechten bij een priester buiten het seminarie ; men moet
echter tijdig en zoo spoedig mogelijk, zeker vóór half zeven,
terug zijn. Met een aansporing tot stipte onderhouding
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van de statuten eindigt het stuk, dat op een plakkaat van
1.50 M. lengte gepubliceerd werd.
In Maart 1 799 vreesde men opnieuw moeilijkheden van
den kant der regeering. De agent voor de nationale
opvoeding had aan alle municipaliteiten opgave gevraagd
van de scholen, welke in hunne gemeente gevestigd waren,
van de vakken, welke daar werden onderwezen en van de
leeraren, die daaraan verbonden waren. Zou het Uitvoerend
Bewind langs dezen weg trachten eenigen invloed op de
seminaria te verkrijgen ? Zoowel Van Gils als Oomen
waren er bang voor en hadden hunne instituten maar liefst
buiten de opgave gehouden. De municipalen durfden dit
echter niet aan. In samenwerking met den president en
met V a n Boxtel, die beiden een concept leverden, stelde
Van Alphen toen een memorie op, waarin met een beroep
op de instructie van den agent zelf d.d. 27 April 1798
werd aangetoond, dat de seminaria niet onder zijn
bemoeiingen vielen. Het geheele „object" van het seminarie
was immers de katholieke religie, die was afgescheiden
van den staat. Het onderricht, dat er gegeven werd, was
hetzelfde, dat de pastoors in de kerken gaven, „alleen wat
grondiger". Met hetzelfde gezag dus, waarmede de vicaris
de pastoors aanstelde, moest hij ook de professoren kunnen
benoemen. Bovendien onderstreepte Van Alphen nog eens
het zuiver particuliere karakter van zijn stichting.
Het lid van het Wetgevend Lichaam Verhees, die tijdens
een verblijf op het Bossche seminarie van de zorgen gehoord
had en tot het schrijven der memorie had aangespoord,
zou het stuk ter bevoegder plaatse onder de aandacht
brengen. T o e n deze „legislator" echter onverwacht moest
vertrekken, voordat de memorie gereed was, schijnt men
de zaak maar op haar beloop te hebben gelaten 2 θ β ) .
Het schijnt, dat dezen keer de vrees wel wat voorbarig
is geweest, want tegen het einde van het jaar verwacht
Van Gils, rekening houdend met den modus agendi van
het gouvernement en ook afgaande op een gezegde van
28Θ)
Adr. Oomen aan Ant. van Gils, 5 Maart t 799 : Archief Seminarie
Haaren. Correspondentie Oomen-Van Gils η. 12. — A. Ombesch (Ant.
van Gils) aan Adr. Oomen, 23 Maart, 4 en 25 April 1799 : Archief
Bisdom Breda. Doos : Oomen XIII. — ,,Memorie" met de ontwerpen-Van
Gils en Van Boxtel (25 Maart 1 799) : Archief Seminarie Haaren. Geschriften
over de oprichting van het Seminarie, X b en c.

249

den „Directeur" Van Hooff, een bijzondere tegemoetkoming
voor de theologanten met betrekking tot een eventueel in
te voeren dienstplicht 2 β 9 ) . Dit wijst toch in ieder geval op
een zeer goede verhouding.
Tegen het einde van 1799 wenschte Van Gils het
presidentschap neer te leggen. Zijn gezondheid, speciaal zijn
gezichtsvermogen, was in dezen tijd niet al te best. De
materieele zorgen onttrokken hem te veel aan zijn lessen
en aan zijn studie, terwijl hij juist het plan had opgevat een
werk te schrijven tegen de denkbeelden der Verlichting,
die ook in Brabant hier en daar naar boven kwamen. Te
Tilburg was ter bevordering daarvan zelfs een vereeniging
opgericht, die overigens slechte kort bleef bestaan, en te
Grave werd een wijsgeerig werkje gedrukt, waarschijnlijk
bij Krieger, dat zoo gevaarlijk geacht werd, dat men besloot
aan de inschrijvers de sacramenten te weigeren 2 9 0 ) . Om
hiertegen stelling te nemen begon Van Gils op 6 Juli 1799
aan zijn „Gronden van het christen-catholiek geloof, tegen
over de gronden der philosophie", welk werk in 1800 te
's-Hertogenbosch bij J. Coppens en Zoon verscheen ^ 1 ) .
Ten slotte gaf de vicaris toe aan de herhaalde verzoeken
van Anthonius van Gils en benoemde hij den pastoor van
Nuland, Mattheus Burgers, baccalaureus formatus der
Leuvensche universiteit, tot president, nadat de Eindhovensehe kapelaan H. F. Bruynen de waardigheid had geweigerd.
Op 16 December 1799 trad de nieuwe president in functie.
Hij bleef tot 1806, toen Van Gils opnieuw de leiding over
het seminarie aanvaardde 2 9 2 ) .
De voorafgaande beschouwingen hebben ons reeds eenig
inzicht geschonken in de omstandigheden, waaronder ook
de stichtingen te Warmond en te 's-Heerenberg tot stand
gebracht moesten worden. Toen Ten Hulscher het plan
voor een algemeen seminarie had losgelaten, bleef hij er
toch naar streven, om althans voor Holland en Utrecht
samen één seminarie te verkrijgen. Nadat hij zijn Utrechtschen collega, die plannen scheen te hebben om zijn priesters
289)
A. Ombesch (Ant. van GiU) aait Adr. Oomen, 6 October 1799 :
Archief Bisdom Breda. Doo* : Oomen XIII.
290)
Dagboek Van Gil«, 6 Mei en 2, 3. 6. 12 Juli 1799.
291)
H. J. J. Allard, Antonius Van Gils. 89 ν .
292)
Dagboek Van Gils, 12 September, 2 0 October, 10 November,
3, 4, 6 en 16 December 1799.
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voortaan te Emmerik te laten opleiden, eerst hieromtrent
had gepolst, belegde Ten Hulscher waarschijnlijk in het
begin van Juli 1798 een vergadering, waarop naast Cramer,
die door Ciamberlani reeds als president was aanbevolen,
ook de pastoors Hegeman, Beukman en Ocke aanwezig
waren. De meening deed hier opgeld, dat het seminarie
te Amsterdam moest worden gevestigd en dat ook de aartspriester van Utrecht in de oprichting diende betrokken te
worden. Op 19 Juli gingen nu Cramer en Beukman op
reis naar Maarsen om met Van Engelen contact op te
nemen. Het schijnt, dat de plannen bij den Utrechtschen
aartspriester aanvankelijk in goede aarde vielen. Zoodra
Ten Hulscher, die wegens ziekte niet aan de besprekingen
had kunnen deelnemen, dit vernam, drong hij er bij Van
Engelen op aan, om spoed te maken met de uitvoering
daarvan, vooral wel om particuliere pogingen van leekenkant tot oprichting van een „universitas catholica" te
Utrecht vóór te zijn. Men moest daarom van den vicesuperior zien gedaan te krijgen, dat hij aan de beide
aartspriesters het uitsluitend recht tot oprichting van een
seminarie voor hunne districten zou verleenen. De aartspriesters der kleinere districten zouden, indien zij dit
wenschten, hunne onderdanen ook naar deze school kunnen
zenden zonder nochtans aandeel in het bestuur te verkrijgen. Dat zou immers maar aanleiding geven tot verwarringen en oneenigheden, om welke reden de Hollandsche
pastoors daarin nooit zouden willen toestemmen. Inderdaad
wendde Ten Hulscher zich bij schrijven van 27 Juli tot
Ciamberlani, om een dergelijke exclusieve volmacht te
verkrijgen 2 9 3 ) . Het verdient opmerking, dat zijn argumentatie in dezen brief opvallend veel ontleend heeft aan de
memorie, welke Adrianus Oomen tegen een algemeen
seminarie opstelde en welke Ignatius van Gils op zijn
Hollandsche reis zal hebben medegenomen.
Van Engelen doorzag echter het spel en wenschte niet
buiten de andere aartspriesters om te werken. Hij heeft
minstens zijn Gelderschen collega B. Roes van een en
ander op de hoogte gebracht. Deze kwam toen op 11
Augustus met het plan voor den dag, om het landgoed van
293) J. C. van der Loos, Geechiedeni» van het Seminarie Warmond :
B.B.H. XLVIII (1932) 40—44.
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den prins van Hohenzollern-Sigmaringen te 's-Heerenberg
te huren, dat blijkens zijn informaties voor een bagatel te
krijgen zou zijn. Er zou plaats zijn voor meer dan honderd
studenten, zoo schreef hij, er was reeds een kapel, er waren
mooie wandelwegen en het leven was er goedkoop. Dit
voorstel stond Van Engelen wel aan en toen de aarts
priester van Holland op 13 Augustus bij hem aandrong
op een definitief besluit of hij met de Haarlemmers zou
294
meedoen, kreeg Ten Hulscher inzage in het plan-Roes
).
Daarvoor voelde men te Amsterdam al heel weinig, zoodat
Van Engelen zich van de Hollanders afwendde en met de
kleinere aartspriesterschappen' ging samenwerken.
Intusschen had Ten Hulscher reeds voorloopig een huis
gehuurd in Amsterdam, om daar de verspreide theologanten, welke hunne studie te Leuven hadden moeten afbreken,
onder te brengen. Het vestigen van een seminarie in deze
zoo „verdorven" stad werd echter door de onder-aarts
priesters, de dekens, afgekeurd. Ciamberlani, die in Augus
tus Holland bereisde, deelde hunne bezwaren. Hij had zich
het seminarie liever gedacht in de buurt van 's-Gravenhage.
Indien men nergens anders slagen kon, zou hij zich neer
leggen bij een voorloopige vestiging in de hoofdstad,
doch hij kondigde reeds van te voren aan, dat de H. Stoel
het college nimmer zou goedkeuren, indien men het
blijvend te Amsterdam wilde oprichten. Cramer van den
anderen kant wilde geen professoraat aanvaarden, indien
hij daarvoor Amsterdam zou moeten verlaten 2 9 5 ) .
Dit meeningsverschil werd vanzelf opgelost, toen zich
in September onverwacht de gelegenheid voordeed, om
de Fransche kostschool te Warmond aan te koopen. Binnen
drie dagen was de zaak beslist en na overleg met Ocke
en Hegeman werd Ten Hulscher op 15 September eigenaar
en
voor ruim 10.000 gulden. Den 2 4 September richtte de
aartspriester een zendbrief aan de katholieken van zijn
district, waarin hij den aankoop van het huis te Warmond
tot oprichting van een „kweekschool van godgeleerdheid"
bekend maakte en de geloovigen aanspoorde, om ondanks
de ongunstige tijdsomstandigheden daartoe naar vermogen
294) R. G. R. Smeet», Het aeminarie te 'a-Heerenberg. A. G. A. B. U.
XLVII (1922) 4—6.
295) Ciamberlani aan Van Engelen, Munster 6 September 1798 :
A.G.A. B.U. LXII (І9Э8) 178.
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bij te dragen. In alle kerken zou op 7 en 14 October een
collecte met open schaal worden gehouden 2 9 6 ) .
Met den aankoop van het huis waren echter nog lang
niet alle moeilijkheden overwonnen. Een praatje, dat
volgens Ten Hulscher door de ,,fijne protestanten" werd
uitgestrooid, alsof men te Warmond een „bergplaats" voor
gevluchte Fransche geestelijken wilde maken, kon gemakkelijk worden weerlegd 2 9 7 ) . Erger was de obstructie van
het oud-kapittel, dat zich getroffen voelde in het eenige
reëele recht, dat het nog had overgehouden, zijn zeggingsmacht over de priesteropleiding. Deze tegenstand was des
te onaangenamer, daar de capitulares nog over beurzen
beschikten, waarvoor de fondsen zich in de Bataafsche
Republiek bevonden. Deze fondsen, waarover de capitulares
tegenover eenieder, ook tegenover den vice-superior en den
aartspriester steeds het diepste stilzwijgen hadden bewaard,
waren dus aan de Fransche confiscatie-maatregelen ontkomen en zouden, indien het kapittel zijn medewerking
verleende, een welkome financieele steun voor het
seminarie geweest zijn.
Ciamberlani had op 19 Augustus 1798 getracht den
ouden Stafford met de seminarie-plannen te verzoenen 2 9 e ) .
Nadat hij met den aartspriester en diens Amsterdamsche
adviseurs gesproken had, zocht hij ook den kapittel-deken
te Haarlem op en deelde hem de plannen der Amsterdammers mede. Hij verzekerde aan Stafford, dat hij aan
deze beeren had verklaard die plannen alleen te zullen
goedkeuren, indien zij in overleg met Stafford werden uitgewerkt en indien deze tot provisor zou worden benoemd.
Tevens vertelde de vice-superior, dat hij zijn bezwaren
tegen de vestiging van het seminarie te Amsterdam aldaar
had kenbaar gemaakt. Bij zijn bezoeken van 28 September
en 13 October aan Stafford heeft Ten Hulscher de waarheid
van Ciamberlani's beweringen ontkend : nimmer had de
vice-superior aldus tot hem gesproken. Integendeel, deze
had er juist sterk op aangedrongen, dat het seminarie te
Amsterdam zou worden opgericht. Hij, Ten Hulscher, had
dit plan steeds hardnekkig verworpen.
296) B.B.H. XLVIII (1932) 48—53.
297) Ale voren. 59.
298) Zie voor bet volgende : Stafford aan Zondadari, 22 October I 798 :
al* voren, 63—68. Vgl. bet verbaal van Pattoor Offerman, aldaar 69—71.
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Waar het hier gaat over een reieraat van mondelinge
mededeelingen, is het uiteraard moeilijk om een afdoend
oordeel in deze onverkwikkelijke kwestie te vellen. Tegenover de voorstelling van J. C. van der Loos, welke deze
geschiedenis leerzaam vindt voor het karakter van
Ciamberlani, ,,die om alles te vermijden wat aanleiding
kon geven tot twist en tweedracht, om zoowel aan Stafford
als aan Ten Hulscher te behagen, door zijne te rekkelijke
gemoedelijkheid, zelf in het gedrang, in pijnlijke onaangenaamheden geraakte" 2 9 9 ) , tegenover deze voorstelling
van zaken is het noodig op de volgende twee punten de
aandacht te vestigen. Vooreerst had Ciamberlani reeds in
Maart aan Ten Hulscher opdracht gegeven, om „ n i e t
e n k e l de heeren van het oud-kapittel, doch ook gewone
pastoors" te raadplegen 3 0 0 ) . Het was dus geenszins de
bedoeling van den vice-superior, om het kapittel overal
buiten te houden. Vervolgens herinnere men zich nog eens
Ciamberlani's brief aan Van Engelen d.d. 6 September
1798, waarin hij zich tegen de vestiging te Amsterdam verklaarde 3 0 1 ) . Wat kon de vice-superior er nu aan gehad
hebben, om te Amsterdam het omgekeerde te bepleiten en
dan nog wel zoogenaamd dwars tegen Ten Hulscher in ?
Ciamberlani liet elders voldoende merken, dat het voor hem
niet aangenaam en ook niet gemakkelijk was, om tegelijkertijd met Ten Hulscher en met Stafford te handelen 3 0 2 ) .
Dat hij zich daarbij heeft laten verleiden om met twee
monden te spreken, staat echter naar onze meening
geenszins vast.
Stafford had zich bij de besprekingen met Ciamberlani
op het standpunt geplaatst, dat Offerman en hijzelf de
wettige provisoren waren van het Hollandsche seminarie,
hetwelk door hem dus gezien werd als een voortzetting
van Pulcheria. Een nieuwe benoeming hadden zij derhalve
niet van noode. Wij kunnen ons nu voorstellen, hoe kwaad
de kapittel-deken geweest zal zijn, toen Ciamberlani hem
op 15 September kwam vertellen, dat de aartspriester
besloten had dien avond „een huis in de buurt van Leiden"
2 9 9 ) AU voren, 63.
3 0 0 ) AU voren, 10.
301)
A . G . A . B.U. LXII ( 1 9 3 8 ) 178.
3 0 2 ) Ciamberlani aan Adr. Oomen,
J. Kleijntjen», B r i e v e n . . . . I, 132 v.
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Rotterdam

9

October

1798 :

te zuìien koopen. „Ipsi viderunt' , merkte hij zuur op. Eerst
later vernam Stafford, dat dit huis te Warmond gelegen
was. Den 18 e n September kwamen Cramer en Lexius hem
bezoeken, waarbij de eerste zich als president, de tweede
zich als professor van het nieuwe seminarie voorstelde.
Op weg naar Warmond wilden zij hem, „als een van de
oudste pastoors", dus niet in zijn kwaliteit van kapitteldeken, van den koop op de hoogte komen brengen. Toen
Stafford hun vroeg, of zij hem verder niets te zeggen
hadden, antwoordde Cramer : „Niets".
Bij het onderhoud van 28 September had Ten Hulscher
aan Stafford verklaard, dat Ciamberlani den aartspriester
een mededeeling gedaan had, alsof Stafford het met al het
gebeurde rond den aankoop van Warmond eens zou zijn.
Op 11 October ontkende Ciamberlani dit op zijn beurt en
beschuldigde hij den aartspriester rondweg van leugens. Hij
beloofde aan Stafford een geschreven verklaring van Ten
Hulscher, waarin deze de juistheid van Ciamberlani's ontkenning zou bevestigen. De verklaring is echter nimmer
overgelegd, integendeel. Ten Hulscher hield op 13 October
zijn eigen lezing vol. Bij een onderhoud tusschen Stafford
en Ciamberlani op 12 October, waarbij laatstgenoemde in
zijn antwoorden eenigszins aarzelde, was de suspicie van
den Haarlemmer tegen den vice-superior nog toegenomen.
Het onderhoud liep uit op een reprimande aan Ciamberlani's
adres. Opnieuw, het blijft een moeilijk oplosbare geschiedenis, maar misschien vinden wij den sleutel in een
schrijven van den voortvluchtigen Leuvenschen hoogleeraar
F. O'Hearn, die in dezen tijd Emmerik bezocht en daar den
uitgeweken kardinaal Franckenberg en den bisschop van
Roermond ontmoette 3 0 3 ) . „Den armen Lansmans (Ciamberlani), zoo schrijft hij, zedert dat hij zijne levensmiddelen
(zijn onderhoud) van zijne kinderen (zijn onderdanen)
moet afbedelen, is aen alle hunne impertinentiën onderworpen ; ik ben beschaempt van te moeten herkennen, dat
hij het spreekwoord van Horatius waer maekt „Magnum
pauperies opprobrium jubet quidvis et faceré et pati". Na
daarvan een voorbeeld te hebben gegeven, vervolgt O'Hearn :
„Lansmans is nu tot Amsterdam. Zij zullen den armen bloed

3 0 3 ) Frantz (O'Hearn) aan C. Moier, 21 Auguitui
Seminarie Haaren. Diverien D.

1 7 9 8 : Archief
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in de kieeren steeken oft, connen zij dat niet doen, zij zijn
in staet van hem vast te houden, gelijk zij van zin waren
in 1795 met zijnen meester (Brancadoro) te doen".
Meer dan voldoende is intusschen duidelijk geworden,
hoe hoog de verbittering bij het oud-kapittel gestegen
was. Het behoeft nauwelijks vermelding, dat de meeste
capitulares weigerden in hunne parochies de collecte voor
het nieuwe seminarie te houden en dat zij op 2 October
1798 verklaarden geen enkele medewerking aan het
304
„onwettige" instituut te mogen verleenen
) . Bovendien
werd de geheele gang van zaken door Stafford op 22
October medegedeeld aan Zondadari in de overigens vergeefsche hoop, dat deze zou ingrijpen. Wel is door Ten
Hulscher nog aan Stafford het provisorschap aangeboden,
doch hij zou deze functie moeten bekleeden tezamen met
twee niet-capitulares, zoodat het kapittel steeds overstemd
zou worden. Stafford weigerde derhalve deze waardigheid
aan te nemen, ook al, omdat zijn mede-provisor van Pulcheria werd gepasseerd en omdat hij wel begreep, dat men
hem alleen had uitgenoodigd „om aan de pitten (het geld)
te komen". ,,Sed nihil horum", antwoordde de oude
vechtjas 3 0 5 ) . Wij moeten hierbij echter aanstonds op
merken, dat het kapittel later, toen de eerste woede wat
bedaard was, wel beurzen aan Warmond heeft toe
gekend 3 0 6 ) .
Den 1 2 e n April 1799 opende dit veelomstreden Warmond
zijn poorten voor de eerste studenten. Op 6 Juli d.a.v. werd
de stichting door den pro-prefect der Propaganda, kardinaal
Borgia, erkend en goedgekeurd. Het seminarie zou in alles
afhankelijk zijn van den H. Stoel en van de Congregatie
de Propaganda Fide, waarvoor Ciamberlani als gedelegeerde
zou optreden. Op zijn beurt droeg deze de volmachten over
aan den aartspriester, die echter den vice-superior van alles
307
op de hoogte moest houden
) . De competentie-kwestie
met het oud-kapittel was hierdoor eens en voor goed van
de baan en Ten Hulscher kon nu overgaan tot de officieele
benoeming der professoren en tot de vaststelling der
304)
305)
306)
307)
79 ΘΙ.
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B . B . H . XLVIII ( 1 9 3 2 ) 71.
Als voren, 27, 70 en 39.
AU voren, 76.
Ciamberlani aan Ten Hulscher, 16 Auguetu«

1 7 9 9 : ale voren

statuten, Hetgeen echter tot nieuwe moeilijkheden aanleiding zou geven.
Zooals wij reeds gezien hebben, was Cramer van het
begin af als president aangewezen. Deze had te Rome
gestudeerd en behoorde tot de beste krachten, waarover
men in het Haarlemsche district kon beschikken. Lexius,
die hem als hoogleeraar zou ter zijde staan, had zijn opleiding te Keulen en te Leuven ontvangen en behoorde tot
de breede en modern-ingestelde richting onder den clerus.
Het is dus niet verwonderlijk, dat het tusschen deze zoo
verschillende figuren, waarvan de eene het strenge Romeinsche milieu bij ervaring kende, terwijl de andere naar zijn
eigen getuigenis het zooveel vrijere Leuvensche studentenleven „op passende wijze" had medegemaakt, al aanstonds
tot een conflict kwam, toen er voor het nieuwe seminarie
statuten moesten worden vastgesteld.
Men maakte daarbij gebruik van het „Plan of education
adopted at Kensington House near Vauschall Surry, under
the direction of Messrs Broglie and Rozavan". Wij hebben
hier te doen met een der scholen, die gesticht waren door
de Paccanaristen, de voortzetters van de tradities der opgeheven Sociëteit van Jesus, die ook te Amsterdam gevestigd
zijn geweest en met wie Cramer persoonlijke relaties
onderhield. Bovendien heeft men te Warmond de beschikking gehad over de statuten van het Bossche seminarie,
die door Van Alphen waren overgezonden 3 0 e ) .
Van het begin af had Lexius zich niet kunnen vereenigen
met Cramer's strenge opvattingen. In een schrijven aan
Ten Hulscher 3 0 9 ) had hij overwogen, dat men met soepelheid bij studenten meer bereikte dan met gestrengheid en
dat men rekening moest houden met de bestaande tegenwerking ook van den kant van verschillende geestelijken,
die op alles zouden vitten en de studenten zouden trachten
op te stoken. Men moest dezen vooral geen wapens in handen geven. Daarom was het beter, om voorloopig alleen de
noodzakelijke voorschriften uit te vaardigen en voor het
overige eerst de kat eens uit den boom te kijken. Tegen de
308) Als voren, 82 v.v. — Ciamberlani aan Van Alphen, Arnhem
15 Januari 1799 : Archief Biedom 'a-Hertogenbosch. Portefeuille : Van
Alphen I, Correspondentie met Ciamberlani.
309) Lexiue aan Ten HuUcher, 26 Januari 1 7 9 9 : B . B . H . XLVIII
(1932) 85—93.
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volgende punten van Cramer's ontwerp maakte hij in het
bijzonder bezwaar. Vooreerst achtte hij het ongewenscht,
dat de studenten op hunne wandelingen nooit bij een
burger in huis zouden mogen komen. Deze bepaling kwam
naar zijne meening voort uit gebrek aan vertrouwen in de
studenten, die men toch niet als „tugtlingen" behandelen
kon, en bovendien was zij hatelijk voor de ingezetenen van
Warmond. Daarbij voorzag Lexius, wel terecht, dat deze
bepaling toch zou worden overtreden. Hij wilde daarentegen aan de heeren zelfs het gebruiken van een glaasje
bier of van een kop thee in een herberg toestaan, mits zij
niet bleven plakken, geen sterken drank gebruikten of zich
niet aan het spel overgaven. Het bezoeken van het
Warmonder Hek, waar veel Leidsche studenten kwamen,
wilde hij hoogstens afraden, om geen noodelooze tegenwerking en bespotting van het seminarie uit te lokken.
Ook de bepalingen, dat de studenten steeds met drieën
moesten uitgaan en niet langer dan twee uren achtereen
weg mochten blijven, waren volgens Lexius lastig en overbodig. Als onnoodige strengheid beschouwde hij verder het
verbod om eikaars kamer te betreden, zelfs buiten de studietijden, en om na afloop van de studie op gang of trap met
elkaar te spreken. Dat er aan tafel altoos zal gelezen
worden, keurt hij af met de opmerking : „Mij dunkt, dat
het eten niet veel attentie kan geven om te luisteren".
Daarom leze men liever iets na tafel. Hij vindt het een
„vreemd gebruik", om dan de Litaniae Laurentanae te
bidden. Ofschoon dit op zich zelven goed is, ,,kan
men genoegzaam beseffen, hoe men daarover zal redeneeren". Tegen Cramer in wil hij aan de studenten stoven
toestaan en hen niet vroeger wekken dan strikt noodig is ;
anders blijven zij toch maar liggen I Een half uur meditatie
achtte Lexius te lang, evenals twee en een half uur onafgebroken studie. Na nog eens benadrukt te hebben, dat men
om Hollanders te besturen een bijzondere methode moet
volgen, zooals de ervaring te Leuven geleerd had, besloot
hij zijn schrijven met de opmerking, dat hij huiverig was
geworden ,,om met hatelijke en noodelooze wetten een
zulken post te aanvaarden". Voordat hij derhalve zijn
benoeming tot hoogleeraar definitief aannam, wilde hij
inzage hebben van de statuten, die Ten Hulscher wenschte
in te voeren.
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De aartspriester nam deze opmerkingen inderdaad ter
harte en wilde de scherpe kanten van Cramer's ontwerp
wegnemen. Deze hield echter vast aan zijn eigen inzicht,
speciaal voor wat betreft het houden van een vijfdaagsche
retraite bij het begin van het schooljaar en vóór het
ontvangen der H.H. Wijdingen. Ook over het bidden van
het rozenhoedje op de Zondagen en op de feestdagen van
Maria heeft meeningsverschil bestaan, waarbij de
meerderheid van den Hollandschen clerus het wel met
het afwijzend standpunt van den aartspriester eens was.
Zou men hier te doen hebben met een Aufklärungsverschijnsel, of speurt men hier nog late invloeden van
Neercassel ? З ' 0 ) . Daar Cramer bovendien bevreesd was,
dat de provisoren Hegeman en Ocke zich te sterk in de
interne zaken van het seminarie zouden mengen en door
hen ook het fonds, de „Olla Sacra", te veel invloed zou
uitoefenen, bedankte hij voor het ambt zoowel van
president als van hoogleeraar. Ciamberlani, die verschillende
desiderata van Cramer redelijk vond, bleef er bij Ten
Hulscher op aandringen, om de omstreden punten alsnog
in de statuten op te nemen. Dan zouden deze door de
Propaganda zeker worden goedgekeurd en zelfs bijzonder
worden geprezen. Bovendien moest de aartspriester
probeeren Cramer over te halen tot herroeping van zijn
besluit. Voor de provisoren behoefde deze niet bang te zijn,
daar Ten Hulscher als gedelegeerde van den H. Stoel
immers alle macht in handen had. Indien Cramer in zijn
weigering volhardde, zouden de oneenigheden zeker uit
lekken, er zouden praatjes ontstaan en de kostbare boekerij
van den geleerden pastoor zou waarschijnlijk voor het
seminarie verloren zijn. Het onderhoud, dat daarna tusschen
Ten Hulscher en Cramer heeft plaats gehad, leverde echter
niets op. Beiden bleven zij vasthouden aan hun standpunt.
In wezen ging het hier over de tegenstelling tusschen den
geest van Leuven en dien van Rome, welke door velen als
on-Nederlandsch werd aangevoeld 311). De aartspriester,
310)
Het is merkwaardig, dat de reeda genoemde Dominicaan J. van
Ommeren, rector te Neerlangel, in deze jaren een verdediging van den
rozenkrans publiceerde in zijn boekje ,,De Waare Aanbidding in geest en
waarheid". Grave, J. A. Krieger, z.j.
311)
Ciamberlani aan Ten Hulscher, I 7 Februari, Ι β April en I I Mei
1799 met het antwoord van Ten Hulscher (ongedateerde minuut) : als
voren, 9 5 — 1 0 4 .
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die omwille van Cramer niet de groóte meerderheid van
de geestelijkheid tegen zich en het seminarie wilde innemen,
droeg toen het presidentschap voorloopig op aan Lexius,
welke het met de studenten best wist te stellen. Nadat
pastoor Ocke vanuit Leiden gedurende eenige maanden de
lessen in de wijsbegeerte was komen geven, werd pastoor
E. Brouwer van Wormerveer als tweede professor aapgesteld.
In het najaar van 1800 kreeg het seminarie zijn eersten
vasten president in den persoon van den goedmoedigen
dorpspastoor van Oud-Ade en Rijpwetering, Petrus Hallemans, die misschien werd gekozen wegens zijne belangstelling voor de mannelijke jeugd zijner parochie, met welke
hij gedurende de wintermaanden in de herberg „De Vergulde Vos" oefeningen hield in voordrachten en tooneelspel,
maar zeker ook wegens zijn neutraliteit in de bekende
kapittel-kwestie. Doch hoe dit zij, weldra moest het duidelijk worden, dat de keuze van Hallemans niet gelukkig
was geweest. Den economischen kant van zijn taak schijnt
de president grootendeels te hebben overgelaten aan
de wijsheid van de bejaarde huishoudster, welke hij van
zijn pastorie had medegebracht. Het gevolg hiervan was,
dat het seminarie, financieel toch al niet te sterk, onder
zware schulden geraakte. Daarom kwam het den aartspriester geraden voor, den president wederom in de zielzorg
te plaatsen, hetgeen echter eerst in 1806 kon gebeuren ^ 2 ) .
Het bleef sukkelen, totdat men er in 1804 door bemiddeling
van Ignatius van Gils in slaagde, om Jozef Michaël de
Chedeville uit Mechelen aan het Warmondsche seminarie
te verbinden.
Heel wat minder stormachtig dan de stichting van
Warmond verliep de oprichting van het seminarie te
's-Heerenberg Э' 3 ). Reeds op 6 October 1798 kon aarts
priester Roes aan Van Engelen berichten, dat HohenzollernSigmaringen zijn „casteel" wel ter beschikking wilde stellen.
Behalve tot Van Engelen had de Arnhemsche aartspriester
zich ook tot zijn collega van Salland en Drente, N. Pas,
gewend, die zijn medewerking toezegde en ook de aarts312)
A U voren, 121 en 3 9 3 — 3 9 5 .
313)
Zie voor het volgende: R. G. R. Smeets, Het seminarie '»-Heeren
berg. A. G. А. В. U. XLVII ( 1 9 2 2 ) 6 — 1 7 .
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priesters van Twente, Friesland en Groningen voor het plan
wist te winnen. Roes wilde aan het seminarie een drietal
professoren verbinden, die onder goedkeuring van den
vice-superior benoemd zouden worden door de aarts
priesters, welke om beurten het toezicht over het seminarie
dienden te hebben. Voor kost en zakgeld van iederen hoog
leeraar had hij 500 gulden jaarlijks geraamd, voor den
president iets meer, voor iederen knecht 175 gulden. Naast
de huur van het landgoed, die op 250 gulden werd bepaald,
zouden dit de voornaamste onkosten zijn, die uit een
collecte moesten bestreden worden. De Arnhemsche aarts
priester, die blijkbaar zeer huishoudelijk was ingesteld,
bepaalde maar meteen het menu : ..Des middags tweemaal
per week een goede soep, een stuk vlees en een of twee
schotelen groentens en op de overige dagen in de plaats
van soep gebraden vlees of visch na den tijd ; des avonds
slaat met vlees of visch ; des morgens boter en brood na
genoegen en over de tafel altijd goed bier te geven, mij
dunkt, dat er op zulk eene tafel niets te zeggen zoude
vallen". Welnu, volgens informaties ter plaatse was dit
voor 150 gulden per jaar te leveren, zoodat iemand, die
geen onnoodige kosten wilde maken, te 's-Heerenberg
voor 200 gulden zou kunnen studeeren З ' 4 ) .
Gamberlani, die zeer met deze plannen was ingenomen,
drong er op aan, dat men reeds met Paschen 1799 zou
openen. Hij vroeg aan Van Alphen, om de Bossche statuten
naar Roes ter inzage te zenden, wijl deze met het stichten
van een college bezig was. ,,Erit optimum" З ' 5 ) . Roes
achtte het echter beter tot October te wachten. Degenen,
die elders studeerden, behoefden dan niet midden in het
schooljaar te worden weggeroepen en bovendien zou men
gemakkelijker gereed kunnen komen met de inrichting.
Intusschen begon men reeds met de inzameling der
benoodigde gelden. Ook hier richtten de aartspriesters zich
tot de geloovigen met een zendbrief, waarin de stichting
van het seminarie werd bekend gemaakt en financieele
steun werd gevraagd. Aartspriester Pas had nog een ander
middel uitgedacht om aan geld te komen. Hij had voor
gesteld, dat de geloovigen, die gebruik wenschten te maken
314)
315)

Roes aan Van Engelen, Raalte 22 Januari 1799 : als voren, 6 — β .
Zie noot 3 0 8 . blz. 257.
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van de dispensatie in de vasten- en onthoudingswet, in
plaats van de voorgeschreven gebeden ook een aalmoes
zouden kunnen geven voor een goed werk, welke aal
moezen dan voor het seminarie zouden kunnen worden
besteed. De vice-superior ging met dit voorstel accoord en
voegde daaraan eenige bepalingen toe, welke ten doel
hadden, iedere ,,avaritiae suspicio" te vermijden. Toch zijn
er pastoors geweest, die de invoering van dit „zuivelgeld"
niet aandurfden, wijl zij opspraak vreesden, hetgeen voor
Ciamberlani aanleiding werd, om zijn instructies in 1801
nog eens te herhalen en de pastoors opnieuw aan te sporen
3 6
voor de belangen van het seminarie te werken ' ) .
Op 18 Juli 1799 vergaderden de aartspriesters van
Utrecht, Gelderland, Twente, Friesland, Groningen en
Salland-Drente ten huize van Pas te Raalte. Eind Juli
kwamen zij, met uitzondering van Friesland en Groningen,
opnieuw te 's-Heerenberg bijeen. Roes en Pas werden hier
tot provisoren van de nieuwe stichting aangesteld en zij
zijn het geweest, die eigenlijk al het werk hebben gedaan.
Laatstgenoemde begaf zich naar Amsterdam, om daar de
noodige inkoopen te doen, terwijl Roes de regelingen ter
plaatse zou treffen. Nu moesten er nog professoren gezocht
worden. Pas vestigde de aandacht op den Megenschen
Franciscaan, pater Mattheus Lemmers, die onder de
Utrechtsche pastoors verschillende kennissen bezat 3 I 7 ) . Te
Turnhout had deze onderwijs gegeven in de philosophie,
te Roermond in de schriftuur, te Maeseyck en te Venlo in
de theologie. In laatstgenoemde stad was hij ook tweemaal
gardiaan geweest. In 1797 hadden de Franschen hem
gewapenderhand uit zijn klooster gezet en had hij naar
Megen moeten vluchten, waar hij zich onledig hield met
de opleiding van studenten, die wegens de tijdsomstandig
heden in geen enkel seminarie konden worden opgenomen.
Deze man, die bovendien een tractaat over het huwelijks
recht en een apologetisch werk geschreven had 3 , e ) , was
316)
Ciamberlani aan Van Engelen, Raalte 22 Januari 1799 : A. G. A.
B. U. LXII (Ι93Θ) 179. — Ciamberlani aan Aartspriester van Friesland,
Dokkum 28 Februari 1801 : Oud-archief Aartsbisdom Utrecht, n. 4 2 1 .
317)
Als voren, A . G . A . B . U . LXII ( 1 9 3 8 ) 179.
318)
Jus ecclesiae primarium in constituendis matrimonii impedimenti·
dirimentibus. Trudonopoli, J. Michel, 1789; herdruk: Trudonopoli, J. B.
Smits, z. j . — Divinitas Religioni» Christianae et Librorum Canonicorum
probata et defensa contra modernos oppugnatores. (Handschrift berustend
in het klooster der Franciscanen te Megen).
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wel bijzonder geschikt, om als „professor primarius" aan
het seminarie de theologie en de schriftuur te doceeren.
Zelf wist hij nog een collega te vinden in den persoon van
Joannes Gillis, ook een minderbroeder, terwijl als eerste
president benoemd werd een zekere Everardus Raad, een
pastoor, die waarschijnlijk uit Brabant afkomstig was.
Op 10 October vond de opening plaats. Ciamberlani
zong de Mis van den H. Geest en hield een toespraak,
waarbij Roes en Pas tegenwoordig waren en verder uit
belangstelling ook nog J. F. Sparmakering, aartspriester van
Emmerik, wiens district zich gedeeltelijk op Bataafsch
gebied uitstrekte. Bij de opening waren er slechts vier
theologanten, doch hun aantal groeide in enkele dagen
aan tot zes. De aartspriesters stelden bij deze gelegenheid
een voorloopig reglement samen, dat op verlangen van
Ciamberlani vrijwel met het Warmondsche overeenkwam.
De huishoudelijke Roes liet zijn oog nog eens gaan over de
keuken en wat daartoe behoorde, en gaf order aan den
president ,,om te zorgen, dat er van den slagter best vleesch
worde gegeven en dat de meid alles goed en smakelijk
prepareere ; mij dunkt, dat onze luiden reden hebben om
daarmede tevreden te zijn, te meer omdat zij zien dat
president, professores en wie er ook met hen aan tafel eet,
al was het ook onze superior zelfs, zich daarmede contenteeren moet zonder iets bijzonders te krijgen" ^ 9 ) .
Het aantal studenten nam geleidelijk toe ; eind October
1799 waren er veertien en begin Juli 1800 reeds achttien.
Spoedig werd de woonruimte een weinig uitgebreid, zoodat
men bij het begin van het tweede schooljaar de beschikking had over drie en twintig kamers. Wat het gedrag en
den ijver der studenten betrof, kon men tevreden zijn, doch
wel moest men constateeren, dat velen hunner met de
studie deerlijk achter geraakt waren. Op 2 Juli 1860 werden
bij gelegenheid van een algemeene vergadering der aartspriesters de statuten in forma vastgesteld, waarbij een vrij
uitvoerig boetenstelsel voor overtredingen werd ingevoerd 3 2 0 ) . Het was ook van belang, dat door de aartspriesters besloten werd, om jaarlijks begin Augustus te
319) Roee aan Van Engelen, 6 November 1799: A.G.A.B.U. XLVII
(1922) 117—120.
320) AU voren. 120—126.
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's-Heerenberg bijeen te komen voor het afnemen van een
examen generale en voor financieele besprekingen. Deze
vergaderingen hebben regelmatig plaats gehad en droegen
er ongetwijfeld veel toe bij, om de verschillende districten,
die later het nieuwe aartsbisdom Utrecht zouden vormen,
nader bij elkaar te brengen.
Overigens zullen deze vergaderingen en ook de zeer
talrijke bezoeken der provisoren noodig zijn geweest in
verband met de moeilijkheden in het docentencorps. Want
daarmede trof men het wel zeer ongelukkig. „Met onzen
president, zoo schreef Roes op 6 September 1800 aan
Van Engelen, gaat het niet zeer goed ; die heer heeft geen
gezag bij de theologanten en hij is ook gebrouilleerd met professor Gillis, die anders zijn vriend nog was ; konde hij eene
goede pastorie en wij een bekwameren president krijgen,
wij en hij zouden wel tevreden zijn". Op 3 December 1800
kreeg Raad inderdaad zijn ontslag en keerde hij naar zijn
parochie terug. Voor 's-Heerenberg waren daarmede de
moeilijkheden echter nog niet van de baan : in vier jaren
tijd kreeg het jonge seminarie vier verschillende presidenten
te verwerken, terwijl de ruzies onder de steeds wisselende
professoren tot in de stad bekend werden. Er valt vervolgens nog op te merken, dat aan dit seminarie eerst in
1801 het onderwijs in de wijsbegeerte werd ingevoerd en
wel onder den naam van „inleiding tot de theologie". Als
motief voor de keuze dezer benaming wordt opgegeven,
dat men anders in botsing zou komen met bepaalde rechten
der Leidsche universiteit. In werkelijkheid zal de beweegreden ook hier wel geweest zijn, dat men het zuiver
religieuze karakter van het onderwijs onaangetast wilde
laten, om iedere mogelijkheid van staatsinmenging te
voorkomen.
Wat voor menschelijke onvolkomenheden zich ook bij
deze seminarie-stichtingen hebben voorgedaan, het kan
niet worden ontkend, dat het voor de katholieken van
Nederland van enorme beteekenis geweest is, dat deze
eerste inrichtingen van hooger onderwijs, hoe primitief
ook, tot stand zijn gekomen, voordat de bemoeiingen van
het Staatsbewind en van latere autoritaire besturen ook
hier zouden hebben kunnen ingrijpen. Het dierbare plan
van een algemeen seminarie te Breda leefde nog, toen
Van der Palm zijn „Ontwerp eener Constitutie voor de
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Roomsch-Katholieke Kerk" opstelde З 2 1 ) en het zou toen
met heel wat meer kracht kunnen zijn doorgezet dan in
1 798 het geval was. Het schijnt mij toe, dat de seminaria
juist op tijd zijn opgericht.
Betreffende den geest, waarin het theologische onder
wijs aan deze seminaria gegeven werd, kunnen wij kort
zijn. Het was de geest van Leuven, die door Van Gils en
Moser naar 's-Hertogenbosch, door Lexius en later vooral
door De Chedeville naar Warmond werd overgebracht. De
„Theologia ad usum Seminariorum" van den Mechelschen
aartsbisschop Pierre Dens ( t 1775), die tot op het einde
der 19 e eeuw haar invloed behield, heerschte m dezen tijd
oppermachtig. De theologie van Alphonsus de Liguori
( 1 e editie 1748, 2 e editie 1753), werd hier nog vrij algemeen
als te rekkelijk verworpen. T e 's-Heerenberg ontwierp
professor Lemmers voor zijn lessen nieuwe dictaten, maar
invoering van diens ,,Divinitas Religionis Christianae", dat
enkele passages tegen de Franschen bevatte, kwam aan
Roes nogal riskant voor, zoodat hij het boek door aarts
priester V a n Engelen wilde laten lezen alvorens het ter
perse te leggen 3 2 2 ) .
Na het vertrek van Lemmers geraakte 's-Heerenberg
vrij sterk in opspraak naar aanleiding van de Duitsche
afkomst der professoren Jansen en Daub. Het praatje was
verspreid, — waarschijnlijk door eenige weggestuurde
seminaristen, — dat deze beeren voor hunne lessen gebruik
maakten van werken, geschreven door landgenooten, wier
rechtzinnigheid onder verdenking stond. Geruchten, als zou
men te 's-Heerenberg een nieuwe methode van doceeren heb
ben ingevoerd, de handboeken van Dens aan kant hebben ge
zet en door een Duitschen auteur hebben vervangen, maakten
op den Roermondschen bisschop Van Velde de Melroy
zooveel indruk, dat hij weigerde om aan studenten van dit
seminarie nog de H.H. Wijdingen toe te dienen. Ciamberlani
was echter voorzichtiger in zijn oordeel en hij besloot een
onderzoek ter plaatse in te stellen. De praatjes bleken van
allen grond ontbloot te zijn. Dens was van het begin af
de „auctor classicus" geweest en nooit had men er zelfs
321)
322)

J. Witlox, De Katholieke Staatspartij. I, 38.
B.B.H. XLVIII (1932) 414; — A.G.A.B.U. XLVII (1922)11 «в 119.
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maar aan gedacht hem af te schaffen. De nieuwe methode
bestond alleen hierin, dat sommige professoren er zich op
toe legden, om het verband tusschen de verschillende
geloofswaarheden meer nadrukkelijk naar voren te brengen
en dat men trachtte in drie jaar tijds een volledigen cursus
in de theologie te behandelen. Ofschoon de vice-superior
bij professor Daub inderdaad Duitsche boeken aantrof, was
toch geen dezer van suspecte auteurs afkomstig. In een
schrijven van 25 Februari 1806 gaf Ciamberlani aan de
pastoors der Bataafsche Missie kennis van de resultaten
van zijn onderzoek en ook Van Velde vond termen aanwezig om in een schrijven aan den vice-superior, hetwelk
verder aan de aartspriesters kon worden medegedeeld, zijn
ongelijk te bekennen 3 2 3 ) .
Met dit alles blijkt ons toch uit deze geschiedenis, dat
de katholieke Duitsche theologen, die inderdaad voor een
groot deel meer of minder onder den invloed stonden van
Aufklärung en Deïsme, hier geen al te besten naam
hadden 3 2 4 ) . Afgeschrikt door de excessen en door gebrek
aan tijdsafstand te beperkt in zijn blik, miste men te zeer
de gave des onderscheids. Duidelijk komt dit aan het licht
in de „Proeve over de Hedendaagsche Catholyke Letterkunde in Duitschland", welke in het tijdschrift „Kerkelyke Bibliotheek" verscheen en die wilde aantoonen ,,hoe
weinig men op de nieuw-modische Catholyke Duitsche
Verlichters kan staat maken en hoe omzichtig men behoore
te zyn in het leezen van hunne Schriften" 3 2 5 ) . De nogal
conservatief-gerichte schrijver van dit omvangrijk artikel,
achter wien ik wel eens pastoor Cramer vermoed heb, een
schrijver, die met zijn sympathie geheel stond aan de zijde
der „styf-orthodoxen die men met den vreemden naam van
Ultramontaansche Theologen bestempelde", beperkte zich
heel sterk tot een waarschuwend negativisme en slaagde
er niet in, noch voor zichzelf noch voor zijn lezers, den
positieven kant van de Aufklärungsbeweging duidelijk te
323)
B . B . H . XLVIII ( 1 9 3 2 ) 137—147.
3 2 4 ) Voor de hierachter genoemde Duitsche theologen vergelijke men :
Martin Grabmann, Geachichte der katholischen Theologie. Freiburg im
Breiegau. 1933. 2 0 6 — 2 1 8 .
325)
Kerkelyke Bibliotheek, Mengelwerk. I, 2 6 5 — 2 7 7 , 3 0 5 — 3 1 9 ,
3 3 7 — 3 5 5 . 3 6 9 — 3 9 3 ; — II, 175—193, 2 6 7 — 2 8 ! , 3 1 5 — 3 2 8 , 3 9 7 — 4 0 9 .
Vgl. L. G. J. Verberne, Over de „Kerkelyke Bibliotheek" : Studia Catholica.
XXI ( 1 9 4 6 ) 1 9 5 — 2 0 3 .
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maken. Wel wist hij nog eenig onderscheid te тгисеп
tusschen de „letterkundige waaghalzen", welke door hem
onder het mes genomen werden, tusschen echte Aufklärungstheologen als Stephan Rautenstrauch en Benedikt
Maria von Werkmeister, tusschen de radicalen, die zieh
onder leiding van den ex-Jezuïet Laurents Hubner rond de
„Oberdeutsche Allgemeine Deutsche Literaturzeitung" te
Salzburg gegroepeerd hadden, aan den eenen kant en
mannen als Benedikt Stattler, den leermeester van Sailer, en
Beda Mayr, den Benedictijner-prior van Heiligkreutz in
Donauwörth, die de eerste groóte apologie van het katholicisme in de volkstaal schreef, aan den anderen kant.
Ofschoon de laatstgenoemden in hun streven naar hereeniging met de protestanten te ver gingen en zich daardoor niet alleen de afkeuring van den schrijver der „Proeve",
maar ook de veroordeeling van het kerkelijk leergezag op
den hals haalden, bleven zij toch staan op den bodem van
het kerkelijk dogma, of, zooals de „Proeve" het uitdrukt,
„zij schynen geen onmiddelyken afkeer van de Catholyke
waarheid te hebben".
Breeder van instelling en beter in staat tot positieve
waardeering toonden zich de recensenten, die in de „Kerkelyke Biblotheek" de eigentijdsche Duitsche theologen te
bespreken hadden. Een overzicht van deze „Uitreksels en
Beoordeelingen" zal ons tevens iets kunnen leeren omtrent
de lectuur, die in deze periode op de katholieke Nederlanders, op de geestelijkheid vooral, heeft ingewerkt 3 2 6 ) .
De „Commentatio Biblica", Keulen 1789, geschreven
door een student van den Keulschen hoogleeraar Th. Adams,
wordt door de K.B. I n. I wat anti-Romeinsch geoordeeld.
I. T. Zauner's „De noodzaakelykheid eener verlichting in
den Roomsch-Catholyken Godsdienst. . . .", welk werk in
1792 te Amsterdam bij J. de Jong in Nederlandsche vertaling verscheen, wordt in de K.B. I n. 2 sterk afgekeurd
met de qualificatie, dat Zauner den katholieken godsdienst
niet verlichten, maar vernietigen wil. Eenzelfde vonnis
trof het werk van C. F. Dietrich, „Systema elementare
jurisprudentiae Catholico-ecclesiastïcae tam privatae quam
publicae communis, secundum principia Congressus
326) Ter vermindering van het aantal noten worden dere „Uitreksel·
en Beoordeelingen" alleen met deel en nummer in den tekst geciteerd.
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Emsani", Erfordiae 1791, (K.B. Ι η. 4 ) . De critiek op de
oorbiecht van den Weenschen hoftheoloog Joseph Valentin
Eybel heet in de K.B. Ι η. 2 een „schandboekje", terwijl een
weerlegging daarvan met instemming wordt aangekon
digd 327).
Het waardevolle werk van den ex-Jezuïet Siegmund
Storchenau, ,,Der Glaube der Christen wie es sein eoli",
Augsburg 1792, wordt in de K.B. I n. 5 ten zeerste
geprezen, evenals J. M. Carrich's „Doctrina de Traditionibus
Divinis, Keulen 1791, (K.B. II n. 7) en het anonyme
geschrift „Quis est Petrus, seu qualis Petri Primatus ? Liber
theologico-canonico-catholicus", waarvan de tweede druk
in 1791 te Regensburg verscheen en waarin de pauselijke onfeilbaarheid werd verdedigd (K.B. II n. 2 ) . Maar wij
hebben hier dan ook te doen met verklaarde tegenstanders
van Aufklärung en Febronianisme. Ook de in 1789 verschenen „Ecclesia Militans, Regnum Christi in Terris, in
suis fatis repraesentata" van Martin Gerbert, waarin de
geleerde abt van Sankt Blasien (Schwarzwald) in apocalyptische visie tegenover het Febronianisme het kerkelijkpauselijke standpunt verdedigt, wordt warm aanbevolen.
Een uitgebreide bibliographie van dezen „Duitschen
Mabillon", die op theologisch, maar vooral ook op historisch,
liturgisch, kunsthistorisch en muziekwetenschappelijk gebied zeer veel heeft gepubliceerd, is in de K.B. II n. 6
aan de recensie toegevoegd 3 2 e ) .
Merkwaardiger is de lof, welke ten deel valt aan eenige
theologen, welke sterk door den tijdgeest zijn beïnvloed,
zooals de Würzburger dogmaticus en patroloog Franz
Oberthür, wiens „Idea Biblica Ecclesiae Dei", Würtzburg
1790, in de K.B. I n. 1 wordt besproken, en de door Kant
sterk beïnvloede Münchener godsdienstphilosoof Sebastian
Mutschelle, van wiens „Unterredungen eines Vaters mit
327)
J. V. Eybe], Tafereel van Gedenkschriften des Christeljjken
Ouderdoms, of Vaststellingen der beroemdste Roomsch-Catholyke Kerkvaderen nopen» de Oorbiecht. . . . (Uit het Hoogduitsch vertaald). Amsterdam, J. F. Rosart en С о т р . , 1764. — (F. Hullinghoff), Antiquitan
confessionis privatae defensa, Münster, Asschendorf, 1789. Als ,.voortbrengsel van ontstelde hersenen" wordt in K. B. 1 n. 3 over deze materie
nog aangekondigd : С
Palissot, Belangryke vraagstukken over eenige
godsdienstige gevoelens, inzonderheid over de oorbiecht, der Nationale
Vergadering aanbevolen. Uit het Fransch vertaald. T e Leyden by Van der
Spyk en Сотр., 1792.
Э2 ) Vgl. M. Grabmann, a. w. 2 0 1 .
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seinen Söhnen über die ersten Grundwahrheiten der Christlichen Religion, München 1791, zelfs een Nederlandsche
vertaling gewenscht wordt (K.B. Ι η. 2 ) . Dezelfde eer viel
te beurt aan Simpert Schwartzhüber's ..Praktisch-katholiches
Religionshandbuch", dat door dezen Benedictijn in 1790
te Salzburg op last van den aartsbisschop was uitgegeven
(K.B. I n. 4) en aan J. Braunstein's „Die Gebothe Gottes
in Biblischen Bildern betrachtet", Augsburg 17Θ5. (K.B.
I n . 1 ) . Van een zekeren К. von Eckartshausen worden
niet alleen zijn ietwat geheimzinnig aandoende ,,Mistische
Nächten", München 1791 (K.B. Ι η. 2 ) , maar ook zijn
„Religion als die Grundlinie aller Warhheit und Weisheit
betrachtet", München 1792, aangekondigd. De K.B. II n. 8
vindt dit een zeer nuttig werkje, al moet zij het als een
lapsus beschouwen, dat het „vernuft" daarin de grondslag
van het geloof genoemd wordt.
Ook de litteratuur voor preekstoel en katechismusonderricht is goed vertegenwoordigd. Met uitzondering van
eenige Bossuet-vertalingen van den Noordenschen pastoor
Rudolf Brouwer (K.B. I n . 1 en 3 ) , een bundel van den
Geneefsehen predikant M. Romilly, die „de bedorven wijebegeerte dezer eeuw" bestrijdt (K.B. I n . 1), de uit het
Fransch vertaalde „Onderwysingen op de voornaemste
waerheden van de Religie en pligten van 't Christendom,
St. Truiden 1793 (K.B. I n . 12), Chassanis' „La morale
universelle, tirée des livres sacrés, rédigée pour la jeunesse,
avec des citations", Paris s.d. (K.B. I n . 12) en eenige
zeer geprezen werken van pastoor Petrus Schouten 3 2 9 ) ,
is alles van Duitsche origine. Op de eerste plaats vermelden
wij de „Kurtzgefaste Erinnerungen an Junge Prediger",
München 1791, van den edelen, irenisch-gezinden Johann
Michael Sailer, later bisschop van Regensburg, die in zijn
tijd o.a. door Clemens Maria Hoffbauer werd gewantrouwd,
doch wiens werk door de K.B. I n. 4 zeer goed werd beoordeeld. En terecht, immers een bevoegd auteur als Martin
Grabmann merkt omtrent Sailer op : „Seine übernatürliche

329) P. Schouten, Uitbreiding van het onderwys der R. C. Jeugd,
wegene 't Heilig Sacrament des Autaar· en de Heilige Offerhande der Miate,
volgens de 32»te en 33»te les der Mechelsche Cathechismua. Leiden»
Andries Koster, 1788. — P. Schouten, 'T Heilig Verlangen naer den
Messias voorgesteld op de vier Zondagen van den Advent. Amsterdam,
P. van Buuren, 1793. ( K . B . I n. I en n. 8 ) .
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Auffassung läszt den Vorwurf der Aufklärung und der
Aftermystik, den man ihm gemacht hat, als gänzlich
ungerechtfertich erscheinen" 3 3 0 ) . Van A. Kollenes werd
met instemming een driedeelig „Neues und volständiges
Lexicon für Prediger", Breslau 1789, en „Kathechismuspredigten über alle Festtage des Jahres an die Landleute",
Breslau und Hirschberg 1 790, aangekondigd (K.B. Ι η. 3
en η. 12). Eveneens verwierven een goede recensie de zes
deelen „Predigten über die ganze Christliche Moral", welke
in 1791 te Giesen bij J. C. Krieger versehenen (K.B. I
n. 1 1 ) , J. B. Weber's „Predigt von der Nothwendigkeit des
Göttlichen Beystandes", Weenen 1794 ( K . B . II n. 1),
A. Passmayer's „Auszuge der Leidensgeschichte Jesu",
Weenen 1 791 (K.B. I n. 7) en M. von Schönberg's „Kurze
Übersicht der wichtigeren Wahrheiten zur bessere Aufklärung", München 1788 (K.B. I n . 10). Bijzondere opmerkzaamheid verdient het driedeelig werk van den Benedictijn Harscher „Der Katechet, ein praktische Abhandlung", Augsburg 1791, waarin gepleit wordt voor vroegtijdig godsdienstonderwijs in christelijken geest en het idee
der „mode-catecheten" om met onderwijs in den natuurlijken godsdienst te beginnen, wordt verworpen (K.B. I
n. 10). Van de hand van H. G. Eskes, kanunnik te Rees
verscheen in het Nederlandsch een leer- en strijdrede
getiteld „De Goddelijke Openbaaring beweezen en verdeedigt", Gelder, N. Schaffrath z.j. (K.B. I n. 6 ) ,
Wij willen besluiten met de bespreking van eenige
gebedenboeken, welke wij in de Kerkelyke Bibliotheek
gerecenseerd vonden. Naast het lijvige werk van P. Schouten, „De waare Godsdienst", dat met een portret van den
schrijver in 1794 te Amsterdam bij P. van Buuren verscheen
en dat door de K.B. I n. 11 geheel in den geest der Aufklärung zeer geprezen werd om zijn didactisch karakter,
en een „Bréviaire du Chrétien", Parijs 1 792 (K.B. I n . 11),
ontmoeten wij ook hier weer eenige Duitsche werken.
Vooreerst is er Sailer's gebedenboek „Für Kranke und ihre
Freunde", München 1791, dat de K.B. Ι η. 12 voor ont
wikkelden wel geschikt vindt. Van Eskes worden een twee
tal werkjes aangekondigd, die, — wij merken het nogmaals
op, — in het Nederlandsch geschreven waren. In 1793
330)
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verscheen te Gelder bij N. Schaffrath zijn „Nieuwe Christelyke Schatkamer, bestaande in godvruchtige Catholyke
Gebeden", waarbij de K.B. I n. 10 aanteekent, dat het
boekje voor arme landlieden goedkoop is en bijgeloovigheden vermijdt. De Amsterdamsche uitgever P. van Buuren
publiceerde van denzelfden schrijver in 1795 een „Godvruchtig Handboekje voor den Burger en Landman",
waarin naar den eisch des tijds een liedje was opgenomen
op de Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. De K.B. II n. 9
vond dit zoo mooi, dat zij het lied overnam I
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DE HISTORIE DER POLITIEKE EEDEN.
1.

De eed op de Rechten van den Mensch en Burger
in Holland.

Het verschil van opinie over de „zegeningen van de
Revolutie", welke de Nederlandsche katholieken vóór 1795
had verdeeld gehouden, werd door de nadere kennismaking
met de nieuwe orde van zaken niet opgeheven, doch nog
veel sterker geaccentueerd en toegespitst. De voorstanders konden zich beroepen op de resultaten, welke reeds
in het eerste jaar der bevrijding bereikt waren, doch de
tegenstanders der Fransche beginselen zagen zich in den
loop van hetzelfde jaar geplaatst voor menige pijnlijke
gewetensvraag. Deze moeilijkheden van principieelen aard
deden zich het eerst en het scherpst gevoelen in het gewest
Holland, waar de Provisioneele Representanten reeds op
31 Januari 1795 een cataloog van Rechten van den Mensch
afkondigden. Gedeeltelijk was deze ontleend aan de
Fransche declaraties van 1789 en 1793 en voor een ander
deel aan de „Verhandeling over de Gelijkheid" van Pieter
Paulus ' ). Met geringe varianten werd deze cataloog in den
loop van Februari eveneens door de overige provincies
gepubliceerd, behalve door Zeeland, en ten slotte op 4 Maart
ook door de Staten-Generaal 2 ) . Volgens het voorbeeld
van Frankrijk 3 ) en de plannen, die hieromtrent vóór de
omwenteling reeds waren gemaakt 4 ) , diende nu op deze
1 ) W. J. Goslinga, De Rechten van den Menach en Burger. 'a-Gravenhage, 1936. 8 6 — 1 0 7 .
2)
С Rogge. Tafereel
352—391.
3)
L. Mieermont, Le Serment à la Conatitution Civile du Clergé, le
Serment Civil. Paria, 1917; — L. Miaermont, Le Serment de Liberté-Egalité.
Paris, 1914.
4)
Decreet op den revolutionnairen oorlog, door Jac. Cambon op
15 December 1792 bij de Nationale Conventie ingediend: H. T. Colenbrander, G e d e n k s t u k k e n . . . . I, 104; vgl. Brieven en negotiatiën. . . . Van
de Spiegel. Ι, Ι Θ9. — Lebrun aan het Comité Revolutionnair te Antwerpen,
10 Februari 1 7 9 3 : H. T. Colenbrander, Gedenkatukken
I, 9 2 .
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Rechten een burgereed te worden afgelegd. In verschillende
steden had dit onder leiding van het plaatselijk bestuur al
plaats gehad 5 ) , toen de municipaliteit van Haarlem op
21 Februari bij de Provisioneele Representanten van
Holland het voorstel indiende, om een burgereed voor de
geheele provincie vast te stellen 6 ) . Men ging hier echter
niet op in en wilde het afvorderen van een algemeenën
burgereed liever aan de toekomstige Nationale Conventie
overlaten 7 ) . Wel werd besloten een eed te doen opstellen,
welke door alle wereldlijke en geestelijke ambtenaren zou
moeten worden afgelegd e ) . Het formulier van dien eed, dat
bij publicatie van 9 Maart werd afgekondigd, luidde als
volgt :
„Ik verklaar, te erkennen en eerbiedigen de onvervreemdbare Rechten van den Mensch en van den Burger ; zoodanig,
als dezelve door de Prov. Representanten van het Volk
van Holland plegtig verklaard zijn, bij derzelver Publicatie
van den 31 January 1795; en zweere, dezelve, in mün
Ampt of Bediening, voor zooveel in mij is, te zullen handhaven : — ook zweer ik, dat ik mede den Volke van
Holland, in welks boezem ik erkenne de eigenlijke Oppermagt te berusten, als ook deszelfs Vertegenwoordigers,
gehouw en getrouw zal' zijn; en voords, dat ik alles zal
doen, wat een goed' en getrouw. . . . schuldig is en behoord
te doen. Dat zweer ik".

Van den beginne af rees hiertegen van alle zijden verzet
en wel op de meest verschillende gronden 9 ) . Aan Orangistischen kant was het Willem Bilderdijk, destijds advocaat
bij het Hof van Holland, die zijn bezwaren formuleerde
in een request aan de Provisioneele Representanten van
5) S c h i e d a m 21 Januari ( C . Rogge, Tafereel. . . . 31 8) — R o t t e r d a m 20 Februari (Petit 7 6 8 2 ) . Hier gebeurt het in de kerken, o.a. in de
Roomsche k e r k van de Leeuwestraat — A m s t e r d a m 27 Februari
(Handelingen Municipaliteit van Amsterdam. I, 159) — L e i d e n 4 — 1 9
Februari ( P . J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. IV, 3 4 ) . In
Leiden en Rotterdam was men met een „ V e r k l a r i n g " tevreden geweest.
6) Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 23 Februari 1795.
7) Als voren, 28 Februari 1795.
8) Als voren, 25 Februari 1795.
9) Zie het pamflet : De historie der politieke eeden, verklaringen en
beloften
Een gedenkstuk I gewigtig voor het tegenwoordig-, verbaazend
voor het na-geslagt I (Kn. 22726 en 2 2 7 4 8 ) . Het pamflet is vermoedelijk
geschreven d o o r den oud-redacteur van het Orangistische blad „De Post
n a a r den Neder-Rhijn, Philips Verbrugge, die wegens dit vlugschrift te
Amsterdam in gijzeling geraakte. — Sautijn Kluit in : Nederlandsche
Spectator. 1876, 19. — L. G. Visscher, Leidraad tot de algemeene
geschiedenis van het vaderland. III, 1ΘΘ.
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Holland, dat op 24 Maart in behandeling kwam , 0 ) . Vooreerst ontzegt Bilderdijk aan het burgerlijk bestuur iedere
bevoegdheid om een onderzoek in te stellen naar de
„inwendige gevoelens" van de onderdanen. Zijn rechtsmacht immers betreft alleen de uitwendige daden van de
burgers. Bovendien mag aan niemand een bepaalde opvatting omtrent het natuurrecht worden opgedrongen, hetgeen
door alle doctoren in het natuurrecht en ook door de
publicatie van 31 Januari zelf wordt erkend. De voorgestelde
formuleering van de Rechten van den Mensch en het
denkbeeld der volkssouvereiniteit acht hij in strijd met zijn
godsdienstige en juridische begrippen, terwijl hij bovendien
den gevorderden eed in strijd acht met dien, welken hij in
1787 heeft afgelegd. Dit schrijven werd door de Provisioneele Representanten zoo hoog opgenomen, dat zij het
Comité van Algemeen Welzijn verzochten, om den advocaat
uit Holland te verbannen en hem aan de overige gewesten
als een „gevaarlijk sujet" te signaleeren ^ ) ·
Maar ook van patriottischen kant rees verzet. De municipaliteiten van Amsterdam, Leiden en Rotterdam weigerden
den eed af te vorderen en richtten zich in felle requesten
tot het gewestelijk bestuur. Amsterdam qualificeerde den
maatregel als overhaast en illegaal ; het was niet de taak
van provisioneele representanten, maar van een meer regel- matige volksvertegenwoordiging, om „het gebouw van de
Rechten van den Mensch en Burger op te richten" ! Tevens
protesteerde de trotsche koopstad tegen de te ver doorgevoerde gelijkheid, waardoor zij in de Haagsche vergadering
met het minste dorp op één lijn werd gesteld , 2 ) . De raad
van de stad Leiden verzocht aan de Representanten op
17 Maart, om den eed uit te stellen, totdat hij in een uitvoerige remonstrantie zijn bezwaren zou hebben geformuleerd , 3 ) . Het verzet stond hier onder leiding van
10)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 24 Maart 1795. —
Bilderdijk-Tydeman, Geschiedenis des vaderlands. XIII, 102 en 322. —
A. Goslinga, De uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk.
(Wetenschappelijke
Bijdragen door Hoogleeraren der Vrije Universiteit. Amsterdam, 1 9 3 0 ) . —
Andere Orangistische weigeraars, o.a. Robert en Willem Fagel : H. T.
Colenbrander, Gedenkstukken
II,
9, 922, 9 2 6 .
11)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 24 Maart 1795.
12)
Protest der Municipaliteit van Amsterdam, 16 Maart 1 795 : Handelingen. I, 249 en 2 5 1 — 2 5 5 .
13)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 19 Maart 1795 en
Handelingen Municipaliteit van Amsterdam, І Maart 1795. I, 264 v.
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professor Voorda, een moedig man, die er zich op kon
beroemen, in 1787 ook den Oranje-eed te hebben ge
weigerd.
De missive van Leiden wekte bij de Representanten de
uiterste verontwaardiging, temeer daar de universiteit zich
bij de stad had aangesloten en dit voorbeeld ook elders
vele weigeringen ten gevolge had. Naar Leiden werd een
kras gestelde aanschrijving verzonden, die op 21 Maart
prompt met de beloofde remonstrantie werd beantwoord.
In dit stuk, dat tot tweemaal toe in pamflet-vorm is
gedrukt en, behalve in de Nederlandsche Jaarboeken, ook
in de „Kerklyke Bibliotheek" verscheen, werden de
bezwaren tegen den eed zeer uitvoerig uiteengezet , 4 ) .
Deze bezwaren waren drieledig. Vooreerst was het vorderen
van dergelijke eeden misschien nuttig onder een despotiek
bestuur, doch bij een vrij volk achtte men het volmaakt
overbodig. De maatschappij moest immers beschouwd
worden als een burgerlijke, zuiver natuurlijke verbintenis,
waarin voor een bovennatuurlijken band, zooals de eed is,
geen plaats bestaat. Vervolgens is het gevaarlijk en ver
nederend voor vrije burgers, om trouw te zweren aan
„personen", die toch kunnen ontaarden tot „aristocraten".
Gedwongen eeden hebben bovendien geen enkele waarde.
Ten derde wordt gewezen op de inconsequentie, dat deze
eed juist van de ambtenaren wordt gevorderd, terwijl er
toch niets in staat over het getrouw waarnemen hunner
posten. Zeer bijzonder wordt er tegen geprotesteerd, dat hij
wordt gevraagd van geestelijke ambtenaren, „monsters in
een vrij gemeenebest". Kerk en staat hebben immers niets
met elkander te maken en het is hoog tijd, dat er aan die
onnatuurlijke vereeniging, die zooveel bloed en tranen
gekost heeft, een einde komt. Pastoors, kapelaans en rab
bijnen zijn hier nooit ambtenaren geweest en ook aan de
bezoldiging uit 's lands kas van de gereformeerde predi
kanten moet een einde komen, zoodat er dan geen geestelijke
ambtenaren meer zullen zijn. Na een nadere verklaring
der Representanten gaf Leiden echter schoorvoetend toe
en besloot op 10 April tot het opleggen van den eed, zoodra
aan het bevel door de meerderheid van het Hollandsche
14)
Kn. 2 2 4 9 4
И η. 2, 4 4 — 5 2 ; —

en 2 2 4 9 5 ; — Kerkelyke Bibliotheek, Mengelwerk.
Nederland.che Jaarboeken ( 1 7 9 5 ) 946.
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volk zou zijn voldaan. In de practijk kwam dit neer op
sabotage , 5 ) .
Ook de bezwaren van Rotterdam werden spoedig door
een mondelinge verklaring der Representanten uit den weg
geruimd, doch de stad bleef erop aandringen, dat de
geestelijken van den eed zouden worden vrijgesteld. In Den
Haag wilde men echter hiervan niet weten : door den eed
moesten zij gedwongen worden, om hunne reactionnaire
sympathieën voor zich te houden en om actief mede te
werken aan de verklaring en invoering van de Rechten
van den Mensch , 6 ) .
Ten opzichte van Amsterdam bleken straffere maat'
regelen noodig. Onder leiding van de representanten B. Blok
en S. Wiselius werd er een commissie naar de hoofdstad
gezonden, die eerst na tijdelijke remotie en zelfs huisarrest
van de felste tegenstanders in de municipaliteit wist te
bewerken, dat deze haar protest zou terugnemen. Men
maakte daarbij nog het uitdrukkelijke voorbehoud, dat dit
niet als een goedkeuring van den eed mocht worden
beschouwd l 7 ) .
De reeds genoemde hoogleeraar H. C. Cras formuleerde hier zijn bezwaren in een veelgelezen en herhaaldelijk
met „Noodwendige Aanhangszels" uitgebreide brochure' e ).
Zijn gedachten kunnen wij als volgt samenvatten. De maatregel is in strijd met de vrijheid van godsdienst en geweten,
waarvoor onze protestantsche voorvaderen zoolang hebben
gestreden. Het is tegen de natuurlijke rechten van den
mensch, om bepaalde overtuigingen aan iemand op te
dringen ; het bestuur immers heeft alleen zeggingsmacht
over uitwendige daden.Verder heeft hij bezwaren tegen
een eed op een provisioneele, dus voorloopige Verklaring
en tegen het feit, dat alleen ambtenaren hem zullen moeten
afleggen. Dit is tegen de gelijkheid. Ten slotte geeft hij zijn
critiek op de publicatie van 31 Januari zelf, waarbij hij
15)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 24 Maart, II April,
1 I Juni en 20 Juli 1795. De Universiteit saboteerde nog vier maanden
langer: ibidem, 16 April, 12 Mei, 30 Juni, 7 en 10 Juli, II Augustus en
26 November 1795.
16) Als voren, Il Juni 1795.
17)
Handelingen Municipaliteit van Amsterdam. Ш, Bijlagen 1 1 3 — 1 4 3 .
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 19, 22, 23, 24, 25 en 27
Maart 1795.
18)
Bedenkingen en Bezwaaren over den eed. (Kn. 22497 tot 2 2 4 9 9
en 22725. Petit 7 6 9 3 ) .
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onder meer opmerkt, dat de formuleering van de godsdienstvrijheid dubbelzinnig is, omdat men er ook het recht uit
zou kunnen lezen, om God in het geheel niet te dienen,
hetgeen een op zijn minst genomen zeer twijfelachtig recht
zijn zou.
Ook de patriot J. H. Swildens, een leerling van professor
Van der Marck en later zelf hoogleeraar te Franeker,
publiceerde een brochure over deze kwestie, waarin hij
tegenover de Rechten van den Mensch en Burger de correlate plichten plaatste en tevens aandrong op een striktwetenschappelijke en wijsgeerige formuleering, zoowel met
het oog op het onderwijs aan de universiteiten, als met het
oog op den gevorderden eed. Opmerkenswaardig is het
ook, dat hij een nationale, echt Nederlandsche Verklaring
verlangt en iedere Fransche inmenging „in het huishoudelijke" van ons land van de hand wijst , 9 ) .
Tegenover deze klare academische verhandelingen steekt
de brochure van den Amsterdammer J. Franc van den
Corput, lid van het Comité van Koophandel en Zeevaart,
ongunstig af. Maar ondanks zijn verwardheid werd ook dit
betoog tegen den eed volledig in de Kerkelyke Bibliotheek
opgenomen 2 0 ) en uit de vele reacties, welke deze publicatie
in genoemd tijdschrift naar voren riep ^ ) . blijkt reeds
duidelijk, dat de eedskwestie in katholieke kringen de volle
belangstelling had. ,
Na het bekend worden der proclamatie van 9 Maart
had aartspriester Ten Hulscher terstond de Amsterdamsche
pastoors bijeen geroepen, om over het onrustbarende
bevel, — men denke aan de Fransche precedenten — te
beraadslagen. Bijna unaniem kwam men tot de conclusie, dat de eed, zooals hij daar lag, voor katholieken
onaanvaardbaar was en dus geweigerd diende te worden 2 2 ) .
In het bijzonder zag men al aanstonds moeilijkheden in
19) J. H. Swildens, De Rechten van den Mensch en Burger door de
Representanten van Holland vertoond en de Fügten van den Mensch en
Burger door een oprechten Patriot er tegenover geplaatst. . . . Alles ter
Ее re en Behoeding van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
20)
Kerkelyke Bibliotheek, Mengelwerk. II n. 2, 37
44.
21)
Als voren, II n. 3, 5 3 — 6 4 , η. 8, 3 0 8 — 3 1 4 , n. 9. 3 4 3 — 3 4 6 .
22)
Alleen de pastoor aan de kerk ..Het Kalf", J. H. Lexius, was vóór
het afleggen van den eed. — VgL Berendtzen aan Ten Hulscher, Maarsen
24 Juni 1795 : Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II.
Ingekomen stukken. B r i e v e n . . . . over den eed.
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het recht van onbeperkte vrijheid van meeningsuiting en
in het recht van een ieder, om God te dienen ,,zooals hij
23
wil of niet wil"
) . Ten Hulscher wendde zich met zijn
bezwaren tot de Amsterdamsche municipaliteit, waar men
hem, onder belofte van steun, naar de Provisioneele
Representanten van Holland verwees. De aartspriester
zond nu een concept-request aan zijn procureur Van Son
te 's-Gravenhage met het verzoek, dit in forma te brengen
en dan bij de Representanten in te dienen. Hij verklaarde
ronduit, dat wij katholieken ,,den eed. . . . gelijk hij daar
ligt, nimmer, zonder ons geweeten te overdwarssen, kunnen
praesteeren". Met een beroep op de toegezegde vrijheid van
godsdienst verzocht hij de Representanten, om bij het for
mulier de restrictie te willen voegen : ,,voor zooverre
dezelve niet tegen hunnen godsdienst strijdig is". Desgewenscht verklaarde hij zich bereid, de bezwaren zijner
geloofsgenooten verder kenbaar te maken 2 4 ) .
Van Son, die de verontwaardiging kende, waarmede
de Amsterdamsche en Leidsche protesten te 's-Gravenhage
ontvangen waren, bedankte voor de gevaarlijke opdracht.
Aan den Haagschen pastoor A. van der Sluys, die namens
Ten Hulscher de kwestie kwam bespreken, verklaarde de
procureur, dat de eed naar zijne meening uitsluitend
burgerlijke zaken betrof en dat er zeer zeker niets in zou
worden gewijzigd. Hij gaf daarom aan de priesters van
Amsterdam den raad, om den eed zonder meer af te leggen ;
de rampzalige gevolgen eener weigering zouden verder
voor hun eigen rekening zijn.
Ook van eenige representanten, met welke Van der
Sluys de bezwaren besproken had, kreeg de pastoor te
hooren, dat de eed alleen het burgerlijke betrof. Zoo ver
klaarde L. E. Diert van Melissant, dat vrijheid van gedachte
en van drukpers moest worden verstaan met de van zelf
sprekende beperking : , .voorzoover zulks niet met gods
dienstige of maatschappelijke belangen strijdig is". Dit weis,
volgens hem, ook de bedoeling der Representanten, die
toch immers nooit zouden toelaten, dat men hen bespotte
23)
Voor de beteekenia van deze woorden, zie J. С Η. de Pater, De
godsdienetlooze staat in 1795 : Anti-Revolutionaire Staatkunde, X ( 1 9 3 6 )
90—104.
24)
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher III, Staatkundige
stukken en eed η. 2.
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of propaganda voerde voor de Oranje-constitutie ! Het
tweede punt, waartegen de katholieken bezwaar gevoelden,
moest eveneens in zuiver burgerlijken zin worden opge
nomen. Het ging hier immers niet over een recht ten
opzichte van God ; men wilde alleen vaststellen, dat tot
rust van den staat niemand door anderen in zijn gods
dienstige overtuiging mocht worden gehinderd. Van der
Sluys was door deze argumenten overtuigd. Waarom
maakte men nu moeilijkheden, zoo vroeg hij zich af, waar
men den eed van 1787 op een constitutie, die voor de
katholieken zoovele nadeelige plakkaten bevatte, aanvaard
had? 25).
Ten Hulscher en de overige Amsterdamsche pastoors,
aan wie Van der Sluys zijn bevindingen mededeelde, waren
door deze officieuze verklaring echter niet gerustgesteld
en besloten nu aan den bevrienden Diert van Melissant te
verzoeken, namens hen een request bij de Representanten
in te dienen. Dit request was nog bescheidener van toon
dan het eerste. Ten Hulscher verklaarde zich wel „willig"
den eed af te leggen, maar meende toch eenige „gemoede
lijke bezwaren" naar voren te moeten brengen, die hem
weerhouden zouden, den eed „zooals hij daar ligt" te presteeren. Voor zich zelf was hij er wel van overtuigd, dat
de eed alleen op het burgerlijke en politieke betrekking had,
zoodat alle goddelijk en kerkelijk gezag onaangeroerd bleef,
maar, daar hij ook verantwoordelijkheid droeg voor zijn
onderhoorigen, meende hij vooraf hieromtrent een offcieele
explicatie te moeten vragen 2 6 ) . Diert besprak de kwestie
met Pieter Paulus, den voorzitter der Representanten, die
de befaamde Rechten zelf had opgesteld. Paulus had uit
het rapport der commissie, welke met de oplossing van de
moeilijkheden te Amsterdam was belast geweest, reeds
kunnen lezen, dat vele Roomschen, onder anderen de
aartspriester, het daar met de weigerachtige municipaliteitsleden eens waren 2 7 ) . Aan Diert verklaarde hij, de bezwaren

2 5 ) Van. d e r Sluya a a n Ten Hulscher, 'e-Gravenhage 18 en 19 Maart
1795 : Oud-archief Biadom Haarlem. Dooa : T e n Hulscher II. Ingekomen
stukken. Brieven. . . . over den eed.
2 6 ) Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : T e n Hulscher III, Staatkundige
stukken en eed n. 2 en 6 (request 27 Maart 1 7 9 5 ) .
27)
A . R . A . Besturen van Holland 1 7 9 5 — 1 ІЭ, portefeuille 4 4 7 4 :
Missive 21 Maart.

279

der katholieken onbegrijpelijk te vinden en hij bevestigde
nog eens het zuiver burgerlijk karakter der Rechten,
zich beroepend op de inleiding van de publicatie van 31
Januari zelf 2 8 ) . Met deze informaties, zoo meende Diert
in een brief aan Ten Hulscher, zouden alle bezwaren wel
van de baan zijn ; was dit niet het geval, dan adviseerde
hij den aartspriester, "om aan den eed ten overstaan van de
commissarissen de volgende declaratie toe te voegen :
„Wij ondergetekenden verklaren van den Eed te verstaan
in dien zin, dat wij daardoor niet verpligt of genoodzaakt
worden tot iets hetwelk tegens de leer en pligten van onzen
Godsdienst strijdig is, en op dien voet zweeren wij". Wat
de vrijheid van drukpers betrof, merkte hij verder op, dat
deze vrijheid in de volgende artikelen werd ingeperkt door
de rechten van derden. Op grond hiervan zouden godslasterlijke en zedelooze geschriften niet worden toegelaten.
Het request bij de Representanten in te dienen, achtte hij
na het afwijzend advies van den almachtigen Pieter Paulus
ongewenscht.
Ten Hulscher bleef echter nog steeds de meening toegedaan, dat deze particuliere verklaringen van eenige
representanten niet voldoende waren, om den eed toelaatbaar te maken en om de ergernis weg te nemen, welke
men door het afleggen van den eed aan geheel de kerk
zou geven 2 9 ) . Nu hij geen officieele explicatie kon
verkrijgen, beval hij aan zijne geestelijkheid, met het
afleggen van den eed te wachten tot nadere elucidatie
gevolgd was 3 0 ) .
Aan dit bevel werd lang niet algemeen gehoor gegeven.
De bezwaren immers, welke door de Amsterdamsche geestelijken tegen den eed naar voren waren gebracht, werden
door vele hunner collegae in de Hollandsche Missie niet
gedeeld en de volgzaamheid der heeren was niet zoo groot,
dat zij zich bij het oordeel van hun aartspriester neerlegden.
28) Diert van Melieeant aan Ten Hulscher, 'a-Gravenhage 25 Maart
I 795 (twee brieven) : Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II.
Ingekomen stukken, B r i e v e n . . . . over den eed.
29) Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 8 Juni 1795 : Archief
als voren. Brieven A. van Alphen.
30)
Ten Hulscher aan Van Alphen, (minuut) 5 Juli 1795 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher III, Staatkundige stukken en eed
n. 7 a en b. — Vgl. L. Bouman aan Ten Hulscher, Leidenl 2 April I 795 :
Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken. Brieven. . . . over dea eed.
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Mensch in de formuleering van 31 Januari werden zeer
verschillend beoordeeld en zouden waarschijnlijk in een
Nationale Vergadering aan veranderingen worden onderworpen. Zij stonden derhalve nog niet voldoende vast, om
ze reeds als o n v e r v r e e m d b a r e rechten te bezweren.
Dat alle menschen met gelijke rechten geboren worden,
achtte Van Alphen in strijd met het Evangelie, hetwelk
leert, dat de kinderen aan hunne ouders, de knechten aan
hunne meesters, de onderdanen aan hunne overheden
ondergeschikt zijn. Het recht van weerstand tegen onderdrukking vindt hij te algemeen geformuleerd. Hieraan zou
moeten worden toegevoegd : „op eene wettige wijs en
door eene wettige magt". De „vrijheid", omschreven als
het recht om te doen, wat anderen in hunne rechten niet
stoort, zou den mensch ontslaan van de plichten tegenover
zich zei ven en tegenover zijn Schepper. De onbeperkte
drukpersvrijheid kan niet worden aanvaard, evenmin als
het recht om God al of niet te dienen of om hem te dienen,
zooals men zelf wil. Indien de natuurlijke vrijheid van den
mensch alleen door het volk kan worden beperkt, beteekent
dit dan niet, zoo vraagt Van Alphen zich af, dat de natuurwet voor het grootste gedeelte vernietigd wordt ? Verder
heeft Van Alphen nog bezwaar tegen het twaalfde artikel :
„De wet is de vrije uitdrukking van den algemeenen wil", dus
tegen de volkssouvereiniteit. Moet dan bij de stemming over
een wet ieder persoonlijk worden opgeroepen? Kan het volk
dan weer een eenmaal gemaakte wet afschaffen ? Toen de
Romeinsche keizers belastingen oplegden en wetten publiceerden, toen Christus en de apostelen geboden hun te
gehoorzamen, zouden toen de keizers, Christus en de
apostelen eerst toestemming van het volk gevraagd hebben?
Van Alphen verwondert er zich niet over, dat de Memorie
van Bilderdijk de verontwaardiging der Representanten
heeft gewekt, doch de beschouwingen aan het begin van
dit stuk komen velen gegrond voor en verdienen attentie.
Een restrictie „voor zooveel die rechten en vrijheid niet
strijdig zijn tegens de Religie" maakt den eed, naar de
meening van den vicaris, niet geoorloofd. Men moet
immers zweren volgens de bedoeling van dengene, die den
eed eischt. Deze bedoeling moet worden afgeleid uit de
omstandigheden van tijd en personen en uit den natuurlijken zin der woorden. Indien zij niet in overeenstemming
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achtte met de positie van de priesterschap, zoowel in het
Oude als in het Nieuwe Testament. Zelfs de roede van
Aaron en het verzet van Gare, Dathan en Abiron moesten
eraan te pas komen I Ook een ,.égalité", die alle subordinatie zou uitsluiten, diende te worden afgewezen,
aangezien deze in strijd was met de rechten der ouders.
Zoodra Berendtzen echter den volgenden dag uit de couranten vernam, dat de eed reeds was voorgeschreven, brak
hij zijn theoretische uiteenzetting af en concludeerde zeer
abrupt, dat die geheele omslachtige formuleering van de
Rechten van den Mensch wel neer zou komen op : doe
niemand onrecht, noch in zijn persoon, noch in zijn goederen. Ipdien dit het geval was, had hij tegen den eed geen
bezwaar. Dat het oppergezag thans in ons land bij het volk
berustte, werd door hem als feit aanvaard en kon dus ook
onder eede erkend worden. Hiermede was voor Berendtzen,
die terzelfder tijd werd bezig gehouden met moeilijkheden
over een in het Sticht uitgeschreven biddag, de kwestie
voorloopig van de baan 3 5 ) .
Op 22 Maart werd Ten Hulscher op zijn beurt over den
eed en over de houding der Hollandsche geestelijkheid in
dezen geconsulteerd door Antonius van Alphen, wiens
vicariaat zich eveneens nog over Hollandsch gebied uitstrekte en die bovendien bevreesd was, dat de eed ook in
de overige gewesten en in de Generaliteit zou worden
voorgeschreven 3 6 ) . Waarschijnlijk wegens het verwarde
van de situatie in zijn eigen omgeving draalde Ten Hulscher
ruim een maand met zijn antwoord.
Van Alphen reisde intusschen naar Leuven, waar hij
overvloedig gelegenheid had, om de eedskwestie met
theologen van naam, zooals Anthonius van Gils en Dr.
J. F. van de Velde, te bespreken. Na zijn terugkeer drong
hij bij Ten Hulscher nogmaals op een antwoord aan, doch
voegde aan zijn schrijven een uitvoerige uiteenzetting toe
van de bezwaren tegen den eed, zooals hij deze na de
Leuvensche besprekingen zag 3 7 ) . De Rechten van den
35)
Berendtzen aan Ten Hulscher, Maareen 1Θ Maart 1795 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken,, B r i e v e n . . . .
over den eed.
36)
Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 22 Maart 1795 : Archief
als voren. Brieven A. van Alphen.
37)
Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 27 April 1795 : Archief
als voren.
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God" (Ecclesiasticus, I va. 8) 3 3 ) . Hierin betoogde hij,
dat de Rechten, zooals zij in de publicatie van 31 Maart
geformuleerd waren, van natuurswege den mensch waren
aangeboren en door God geschonken. Onder de natuurwet
waren er geen overheerschers ; er bestond alleen vaderlijk
gezag. Het koningschap heeft zijn oorsprong gevonden in
het zedenbederf der menschen. Doch nu is het weer overbodig, want thans zegepraalt het recht van den mensch en
leven wij opnieuw onder de alleenheersching van God.
In het burgerlijke erkennen wij, aldus deze beminnelijke
achttiende-eeuwsche optimist, geen ander oppergezag meer.
Het recht van God moet dus de grondslag zijn van de
rechten van den mensch. En dit is zoo, vervolgt hij dan,
in de Rechten, welke ik U heden verkondig, volgens den
zin, waarin ik ze zal uitleggen. Hij is ervan overtuigd, dat
de Representanten van Holland zijn opmerkingen steeds
in het oog hebben gehouden en niets aan den mensch
hebben willen toekennen, dat met Gods recht in strijd is.
Geen wonder dus, dat hij bereid was het formulier te
bezweren ! Deze leerrede van den ,,uitmuntenden prediker"
werd door de Kerkelyke Bibliotheek met veel waardeering
gerecenseerd 3 4 ) .
Zoodra de moeilijkheden over den eed begonnen waren,
had Ten Hulscher zich in verbinding gesteld met den
aartspriester van Utrecht, tot wiens ambtsgebied ook een
aantal Hollandsche dorpen behoorden. Berendtzen, die den
laatsten tijd veel last had gehad van een borstkwaal, was
nog niet in de gelegenheid geweest, om de publicatie van
31 Januari ,,met genoegzame attentie" te bestudeeren. Op
18 Maart was hij zelfs nog niet op de hoogte van het
bestaan van den eed ! Hij begon zijn antwoord aan Ten
Hulscher met een in predikatie-stijl gehouden uiteenzetting
over de „égalité" in het godsdienstige, die hij in strijd
33)
Leer-reede over de Rechten van den Mensch, zo als die door
Holland« Provïsioneele Representanten, by Publicatie van 31 January 1795,
zyn beschreeven ; op last van de Provïsioneele Representanten
van
Purmerende, na aanleiding deezer woorden van den Ecclesiasticus I vs. 8.
,,ΕΓ is maar een Allerhoogste, Almachtige Schepper, en vermoogende, en zeer
te vreezen Koning, zittende op zyn Throon, en heerschende God". Uitgesprooken den I I Maart 1795 door den Eerw. Burger Bernardus Driessen,
Roomsch-Catholyk Pastoor te Purmerende. Te Amsterdam, bij P. van
Buuren. 36 blz.
34)
Kerkelyke Bibliotheek. Uitreksels. II, 1 1 7 — 1 2 1 .
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Niet alleen priesters-representanten, zooals Witbols en
Gunst, maar ook intimi van den aartspriester, zooals Van
der Sluys te 's-Gravenhage en B. Ocke te Leiden, achtten
den eed na de verklaringen van Diert van Melissant zonder
meer geoorloofd, een opinie, die verscheidene priesters in
hunne omgeving onderschreven З')· Tegen de waar
schuwing van Ten Hulscher in werd de eed dan ook door
velen, geestelijken en leeken, afgelegd, soms onder toe
voeging van de bekende declaratie, die nu eens wel, dan
weer niet door de commissarissen werd geaccepteerd. In de
rapporten over het afleggen van den eed, welke door
ongeveer 1 50 municipaliteiten bij de Provisioneele Repre
sentanten van Holland werden ingezonden, worden slechts
twaalf Roomsch-Katholieke priesters vermeld, die den eed
hebben geweigerd en twee van hen gaven nog later hun
weigerende houding op. Tien legden den eed met declaratie
af. Pastoor J. B. Bruynen van Raamsdonk herriep op 2
November zijn eed 32) # Ofschoon deze cijfers wel niet
volledig zullen zijn, daar verschillende municipaliteiten, zelf
in oppositie, de geestelijke weigeraars niet zullen hebben
gerapporteerd, geven zij ons toch een voldoende beeld van
de zeer toegeeflijke houding, welke in de kringen van den
Hollandschen katholieken clerus ten opzichte van den eed
werd aangenomen.
Tot de geestelijken, welke den eed aanstonds zonder
meer aflegden, behoorden de bekende feestpredikant der
revolutie Petrus Schouten, thans pastoor te Alkmaar, en
ook de pastoor van Purmerend, Bernardus Driessen. „Op
last der Provisioneele Representanten van Purmerende"
hield laatstgenoemde „eerwaarde burger" op 1 1 Maart 1795
een uitvoerige „Leer-reede over de Rechten van den Mensch"
naar aanleiding van de tekstwoorden : „Er is maar een
Allerhoogste, Almachtige Schepper, en vermoogende, en zeer
te vreezen Koning, zittende op zyn Throon, en heerschende
31)
Van der Sluye aan Ten Hulscher, 'e-Gravenhage ΙΘ Maart 1795 :
Archief als voren. B r i e v e n . . . . over den eed; — L. Bouman aan Ten
Hulscher, Leiden 2 April 1795 : ibidem.
32)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 1795 passim. — Te
Schoonhoven weigerden de domine en de pastoor van de oud-bisschoppelijke
derezij, terwijl de Roomsche pastoor den eed aflegde, wat Van Alphen
,,verregaende verergernisse" vond. Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel
23 Augustus I 795 : Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II.
Ingekomen stukken, Brieven A. van Alphen.
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is met den godsdienst, hoe kan dan een restrictie, welke
officieel niet vaststaat, den eed geoorloofd maken ?
Ten Hulscher zond nu aan den vicaris van 's-Hertogenbosch eenige inlichtingen over de stappen, welke hij in
verband met den eed had gedaan, over de verzekeringen,
welke hem gegeven waren, „dat er in de publicatie van
de Rechten van den Mensch niets als het Politique beoogd
was", en over de declaratie of restrictie, waarin dit kon
worden vastgelegd.
Van Alphen was hierdoor echter niet gerustgesteld en
bleef de geoorloofdheid van den eed, ook al werd hij onder
voorbehoud gedaan, ernstig betwijfelen. Zoolang de
publicatie van 31 Januari en het formulier van den eed
onveranderd bleven, meende hij door het afleggen van den
eed iets te bevestigen, dat in strijd was met zijn godsdienstige overtuiging. Het eedsformulier moest dus los
worden gemaakt van de publicatie van 31 Januari 3 e ) .
Behalve door deze theoretische bezwaren werd de afwijzende houding van Antonius van Alphen sterk beïnvloed
door het voorbeeld van de Fransche eeden. Hij meende,
dat de Hollandsche eed dezelfde was, als die in Frankrijk
werd gevorderd en die door den paus was verworpen, ook
al werd hij met een restrictie afgelegd. Ongetwijfeld bedoelde Van Alphen den „serment à la liberté et égalité"
van 14 Augustus 1 792, den zoogenaamden „petit serment",
waarover de Fransche clerus nogal verdeeld was, maar die
in België, ook met restrictie, voor ongeoorloofd werd
gehouden 3 9 ) .
Ofschoon hij wel kon vermoeden, hoe zijn Leuvensche
vrienden over het voorbehoud bij den Hollandschen eed
zouden oordeelen, besloot Van Alphen nogmaals Anthonius
van Gils te raadplegen. Het antwoord, dat deze in overleg
met andere theologen der universiteit had opgesteld, stemde
volkomen met de verwachtingen van den vicaris overeen.
De declaratie, die men in Holland aan den eed toevoegde,
achtten zij absoluut onvoldoende om den eed geoorloofd
te maken. Bovendien was zij in tegenspraak met den
38) Van Alphen aan Ten Hulicher, Schyndel 22 Mei 1 7 9 5 : Archief
als voren.
3 9 ) G. Lefebvre, R. Guyot et Ph. Sagnac, La Révolution Françaiee.
2me ed. Paria, 1938. 124 : „le pape ne le condamna jamai« formellement".
— Vgl. Archief Seminarie Haaren. Papieren A. van Gila, Bundel : Over
de declaratie en bon·.
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inhoud van den eed zelf. Op die manier zou een katholiek
zelfs een kettersche geloofsbelijdenis kunnen bezweren.
Wie zal uitmelken, welke artikelen zijn uitgesloten ? Tegen
het twaalfde artikel maakten zij hetzelfde bezwaar, dat wij
boven reeds bij Van Alphen hebben aangetroffen. Ten slotte
drongen zij sterk aan op eenheid in de houding van de
geestelijkheid.
De Bossche vicaris meldde deze beslissing aan Ten
Hulscher 4 0 ) en stelde in aansluiting hierop voor, om
gezamelijk den eed aan de geestelijken te verbieden en om
de leeken te vermanen, eenzelfde houding aan te nemen.
Gebeurde dit niet, dan zou de een den eed doen, de ander
hem weigeren en men zou de eersten tegen de laatsten
gaan uitspelen. Niemand kon nu de weigerende geestelijken
voor dweepzieken of oproermakers uitschelden, daar er ook
buiten de kringen der Roomschen veel tegenstand bestond,
getuige de houding van de stad Amsterdam en van de stad
Leiden met hare universiteit, getuige ook de talrijke geschriften tegen den eed. Ten Hulscher moest bedenken, dat door
de declaratie de ergernis, welke het afleggen van den eed in
de geheele kerk zou verwekken, niet zou worden weggenomen. De declaratie was immers slechts mondeling door
eenige afzonderlijke representanten toegestaan en had dus
geen officieel karakter. Men zou dus publiceeren, dat de
eed door de geestelijken zonder meer was afgelegd en
evenmin als het was toegestaan, om de declaratie van te
voren in de pers bekend te maken, zou men dit naderhand
mogen doen.
In denzelfden geest had ook Berendtzen, die op zijn
berustende houding spoedig was teruggekomen, gepoogd,
om den Amsterdamschen aartspriester te bewerken ^ ) .
In een wederom op preektoon gestelden brief kwam hij nog
eens aan met het idee van een gezamenlijk request tegen
den eed. Evenals Van Alphen bepleitte hij de noodzakelijkheid van een eendrachtige houding. Door Ten Hulscher
ingelicht over het nuttelooze van een dergelijken stap,
werd de oude heer nog tot grootere activiteit geprikkeld,
vooral, daar hij een aanval op den godsdienst begon te
40)
Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 8 Juni 1795 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher IL Ingekomen stukken. Brieven
A. van Alphen.
4 I ) Berendtzen aan Ten Hulscher, Maarsen 3 I Mei I 795 : Archief als
voren, B r i e v e n . . . . over den eed.
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vermoeden ^ 2 ) . Geen enkel Roomsch priester mocht den
eed doen, onder welke voorwaarden dan ook ! O m dit te
bereiken zette hij zich aan de samenstelling van een klein
werkje, „om aan ons geheel Nederland de oogen te openen,
dat wij Roomsch Catholyken dien eed niet kunnen doen
zonder den godsdienst te verraaden. De protestanten zullen
'er ook uit kunnen zien, dat zij van den hunnen niet veel
zullen behouden". Hij vertrouwde ,,dat een kind er door
zal overtuigd worden".
Intusschen hadden de Provisioneele Representanten van
Holland, die allerwegen moeilijkheden tegen den eed
ontmoetten, een commissie ingesteld, om de naar voren
gebrachte bezwaren te bestudeeren. O p 11 Juni bracht deze
commissie haar rapport uit 4 3 ) . In overeenstemming hiermede volgde nu op 16 Juni een „Nadere Aanschrijving
betreffende den eed", welke bedoeld was om de moeilijkheden weg te nemen, maar deze in feite nog vermeerderde 4 4 ) . Voor de geestelijken bleef de eed gehandhaafd
„wegens hun groóte invloed", doch de Representanten
verklaarden, dat zij geen „confessie fidei" vorderden, dat
zij de geestelijken niet wilden verplichten „de Rechten van
den Mensch in hunne predikatiën opzettelijk en als ex
professo te handhaven", doch dat zij slechts bedoelden „hen
door dien eed te constringeeren, om, zo zij aan de voorige
legeeringsform zijn toegedaan, daar van een diep stilzwijgen
te houden en hunne leerlingen of gemeenten als het pas geeft
de leere van de Rechten van den Mensch en Burger op
te helderen en voor te staan en bijgevolg daarin niet enkel
passief te berusten, maar dien ook active te bevorderen en
alzo niet zo zeer theoretice te belijden, als wel in de praktijk
te erkennen". Met dit zeer verwarde stuk, dat den eed
zonder restrictie bleef vorderen en waarop de hoogleeraar
Cras terstond een afdoende critiek publiceerde 4 5 ) , was
werkelijk niemand geholpen.
42)
Berendtzen aan Ten Hulecher, Maarsen 10 Juni 1795 : Archief al«
voren.
43)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, II Juni 1795.
44)
Plano-druk aanwezig in Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten
H u i s d i e r Ш, Staatkundige stukken en eed. — Vgl. De historie der politieke
eeden
(Kn. 2274 ) 13.
45)
Petit 7693. — Vgl. Berendtzen aan T e n Hulscher, Maarsen θ Juli
1795 : Oud-archief Bisdom Haarlem. D o o s : Ten Hulscher II. Ingekomen
stukken, B r i e v e n . . . . over den eed.
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Dat het hun ernst was, toonden de Representanten overigens door een besluit van 19 Juni d.a.v., waarbij aan het
Comité ter voorlichting en bestiering der remotiën — een
soort zuiveringscommissie — gelast werd, nauwkeurig toe te
zien, dat door geen kerkelijk persoon „eenige aanstoot aan
de heilige zaak der Vrijheid in woorden of gedragingen
worde gegeven". De schuldigen moesten eventueel terstond
buiten functie worden gesteld en uit hunne woonplaats
worden verbannen 4 6 ) .
Voor Van Alphen en Berendtzen vormden deze publicaties een aanleiding, om hun aandrang op Ten Hulscher
nog te versterken. De Representanten hadden voet bij stuk
gehouden betreffende het afvorderen van den eed, welnu,
men diende eenparig en eendrachtig hetzelfde te doen en
den eed te weigeren. Van Alphen berichtte naar Amsterdam, dat men in het Zuiden daartoe besloten had 4 7 ) en
Berendtzen ,,brak zijn werkje af", om het terstond ter perse
te kunnen leggen. Hij wilde het onder eigen naam publiceeren en zich „andermaal aan 't gevaar blootstellen",
zooals hij ook in 1794 had gedaan. Zijn Utrechtsche uitgever was echter minder dapper ; hij durfde het waagstuk
niet aan en liet de copie terugbezorgen. Berendtzen besloot
toen het werkje te Amsterdam te laten drukken zonder
naam van schrijver of uitgever. Om de onkosten te dekken
zou dan iedere aartspriester een bepaald quantum moeten
afnemen naargelang het aantal zijner onderhoorige geestelijken. Op Den Bosch meende hij voor een flink getal te kunnen rekenen. Als de anderen dit voorbeeld volgden, zouden
alle priesters zich bij hunne weigering van dezelfde motieven
kunnen bedienen en zou men ofwel van den eed moeten
afstappen, ofwel openlijk moeten toonen, dat men evenals
in Frankrijk den godsdienst wilde bestrijden 4 e ) .
Inderdaad zond Berendtzen de copie voor een dergelijk
vlugschrift aan Ten Hulscher, waarin hij de „Bezwaaren
van de Roomsche Priesters tegen den Eed, die thans van
hen in Holland gevordert word" uiteenzette 4 9 ) . Volks46)
47)
Bisdom
A. van
4Θ)
Archief
49)
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Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 19 Juni 1795.
Van Alphen aan Ten Hulscher, Schijndel 17 Juni 1795 : Oud-archief
Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken. Brieven
Alphen.
Berendtzen aan Ten Hulscher, Maarsen 14 en 18 Juni 1795 :
als voren, Brieven. . . . over den eed.
Archief als voren.

eouvereiniteit accepteert hij, mits zij beperkt blijft tot het
tijdelijke, maar niet in algemeenen zin. God heeft twee
machten, de geestelijke en de tijdelijke, onafhankelijk van
elkaar aangesteld. De tijdelijke macht mag op het gebied
van de geestelijke macht geen inbreuk maken en dit is de
eerste reden, waarom de Roomsche priesters den eed
weigeren. Bovendien is het een uitsluitend privilege van
God, om waarheden voor te stellen, welke zonder verder
bewijs algemeen moeten worden aangenomen. De wil des
volks is daarvoor niet voldoende. Berendtzen heeft verder
bezwaren tegen de absolute „gelijkheid", die hij in strijd
acht zoowel met de feiten uit het Oude Verbond — de
verheffing van Aaron en David — als met de katholieke
hiërarchie, die dan zou komen te verdwijnen. Men beschuldige hem niet van overdrijving, zoo waarschuwt hij»
want het is reeds voorgekomen, dat een representant begon
te spreken „van bijgeloovigheden af te schaffen". Dit geeft
weinig reden tot gerustheid, vooral, als men in aanmerking
neemt, hetgeen in Frankrijk is gebeurd. Ook het vijfde
artikel, waardoor „godsdienstigheid en ongodisterij" op
gelijken voet worden gesteld, kan door leeraars van den
godsdienst niet worden erkend.
Deze invloeden van Berendtzen en Van Alphen, waarbij
de Utrechtenaar het populair-propagandistische, de Bossche
vicaris met zijn Leuvensche achterhoede het theologischwetenschappelijke element vertegenwoordigde, werden bij
Ten Hulscher krachtig tegengewerkt door den Haarlemschen pastoor J. Stafford. Stafford achtte den eed op zich
ongeoorloofd, doch met de restrictie of declaratie „voor
zoover niet strijdig met de leer of de plichten van den
Roomsch-Katholieken godsdienst" wel aanvaardbaar, ofschoon hij een gewonen eed van trouw prefereerde. Hij
had deze meening reeds in een tweetal geschriften verdedigd.
Deze scherp-denkende en zeer sanguinische figuur werd
door Ten Hulscher, die zelf weinig besluitvaardig was,
voortdurend over de brieven van Berendtzen en Van
Alphen geraadpleegd. Op hautainen toon en niet zonder
sarcasme weerlegde Stafford de Leuvensche en Utrechtsche
argumenten. Van Alphen en de Lovanienses zien over het
hoofd, hoe er ook van zijn kant tegen den letterlijken
inhoud van verschillende artikelen bezwaar gemaakt is,
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doch dat men daarop uitdrukkelijk heeft verklaard, den
eed alleen op het burgerlijke te betrekken en zich met het
godsdienstige volstrekt niet te willen bemoeien. Hoe kan
men nu een politieke schikking en een kettersche geloofsbelijdenis op één lijn stellen ? Evenzeer ten onrechte brengen
zijn opponenten hetgeen in het twaalfde artikel over de burgerlijke wetten gezegd wordt, op de goddelijke wetten over.
De rest van hunne argumentatie achtte Stafford alleen geschikt om het papier te vullen I Berendtzen had, naar de meening van den Haarlemschen pastoor, beter gedaan met „zijne
meesterachtige catechisatie" maar thuis te houden. W a t er
goeds in is, heeft Stafford zelf reeds lang gezegd, doch
,,zonder deel te nemen aan de verregaande ongerijmdheden,
die uit zijne (Berendtzen's) overgeleerde penne voortgevloeid zijn" 5 0 ) .
Onder invloed van Stafford's brieven, doch meer nog
medegesleept door de feitelijke eedsaflegging, waartoe velen
van zijn onderhoorigen tegen zijn waarschuwingen in waren
overgegaan, schrok Ten Hulscher terug voor een verbod.
Meer geleide dan leider, besloot hij zich bij het gebeurde
neer te leggen. Nu de dijk doorgestoken was, kon de stroom
toch niet meer worden gekeerd. Zelf twijfelend, achtte hij
zich niet in staat om zijne priesters, die den eed met
declaratie hadden afgelegd en waaronder „oude, brave en
kundige mannen zijn", van het verkeerde van hun gedrag
te overtuigen. Evenmin zou het mogelijk zijn, de anderen
van navolging te weerhouden. De meeste geestelijken der
provincie waren immers van opinie, dat de publicatie van
de Rechten van den Mensch alleen betrekking had op het
burgerlijke. Over hunne waarheid of onwaarheid „in het
kerkelijke, theologische of godsdienstige" oordeelde men
niet, doch door den eed erkende men ze alleen als grondslag voor de constitutie „in het civile". Het voorstel van
den Bosschen vicaris, om den eed aan de geestelijkheid te
verbieden, wees hij dus van de hand, maar hij moest
tegelijk erkennen, „dat ik in ons geval zeer in de klem zit
en niet wete, wat ik doen of laten moet. Ik bid Uw
daarom als er eenige beslissing kan op gevonden
worden, die ons en onsen godsdienst behouden kan,
50) Stafford aan Ten Hulacher. Haarlem
Archief al· voren.
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14, 17 en 24 Juni

1795:

dat U w Hoogeerwaarde mij daar aati deel gelieft te
geven" ^ ) .
Nu de zaken zoo stonden, besloot Van Alphen de eeds
kwestie persoonlijk met de aartspriesters te gaan bespreken.
Op 24 Juni kwam hij te Maareen, waar hij den ouden
Berendtzen, die juist een gelijksoortig bericht van Ten
Hulscher ontvangen had, in een zeer neerslachtige stemming
52
aantrof ) . Nu in Holland de „koppen" waren voorgegaan
bij het afleggen van den eed, zoo oordeelde deze, zouden
de „halzen" wel spoedig volgen I Dienzelfden dag berichtte
de Utrechtsche aartspriester daarom aan Ten Hulscher,
dat hij zijn geschriftje maar niet zou uitgeven; het was toch
van geen nut meer. Hij bleef echter de ernstigste gevolgen
voor den godsdienst vreezen. Achter de geheele manoeuvre
zag hij als een spookbeeld het drijven der Franschen, die
ten onzent dezelfde principes wilden invoeren, welke in hun
eigen land aan de orde waren. Evenals in Frankrijk zouden
er ook hier ongetwijfeld spoedig verdere maatregelen tegen
het geloof genomen worden. De vrijheid, om God zoodanig
te dienen als men wil of niet wil, de vrijheid ook, om zijn
gedachten door de drukpers of anderszins te openbaren,
beschouwde hij als uiterst gevaarlijke invalspoorten voor
de ongodisterij. Hij betreurde het, dat Ten Hulscher bij de
besprekingen met de Amsterdamsche pastoors den eed niet
resoluut had geweigerd. Indien de priesters zich eenparig
hadden verzet, zouden de Representanten de remotie van
de weigeraars niet hebben aangedurfd. Met den grootsten
aandrang trachtte Berendtzen zijn Amsterdamschen collega
over te halen, alsnog alle krachten in te spannen, om de
priesters van het afleggen van den eed terug te houden.
Zelf wilde hij daaraan medewerken door de vervaardiging
van een nieuw, zeer kort betoog, waarin hij zou aantoonen,
dat de katholieken op grond van geloofsbezwaren den eed
onmogelijk konden doen. Volgens hunne eigen beginselen
gehouden om iedereen in zijn godsdienst volkomen vrij te
laten, zouden de Representanten dan van den eed moeten
afzien.
5I)
Ten Hulscher aan Van Alphen (ongedateerde minuut) : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher III, Staatkundige stukken en eed
n. 7 a. b. с
52)
Berendtzen aan Ten Hulscher, Maareen 24 Juni (twee brieven)
1795 : Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen
stukken, B r i e v e n . . . . over den eed.
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Inderdaad publiceerde de Utrechtsche aartspriester een
dergelijk geschrift, dat onder den titel „Gemoedelijke Briev
van een Burger aan zijn Medeburger over den eed.
zonder eenige aanduiding van drukker of schrijver verscheen 5 3 ) . Op grond van openbarings-gegevens, vooral
uit het Oude Testéunent, worden niet alleen de katholieken,
doch ook de protestanten bewerkt, om den eed te weigeren.
Onder erkenning van de volkssouvereiniteit als feit en van
de onwettigheid van het vorige gouvernement, wijl toen
de representanten aan het volk v/erden opgedrongen,
bestreed de schrijver de absolute gelijkheid en de onbeperkte
vrijheid, vooral de vrijheid van gedachten-openbaring en
de vrijheid om God naar believen te dienen.
Van Alphen was intusschen naar Amsterdam doorgereisd, waar hij een onderhoud had met Ten Hulscher.
Stafford, die er ongetwijfeld op gerekend had in de
gedachtenwisseling te worden betrokken, was hierbij niet
tegenwoordig en werd tot zijn groóte verontwaardiging
ook niet in Haarlem bezocht 5 4 ) . Het resultaat der Amsterdamsche besprekingen was, dat Van Alphen nogmaals
naar Anthonius van Gils zou schrijven, om een nieuw
oordeel der Leuvensche hoogleeraren te verkrijgen over de
geoorloofdheid van den eed met beperkende bepalingen.
Eenstemmig met drie door hem geraadpleegde vrienden,
antwoordde Van Gils op 5 Juli in ontkennenden zin 5 5 ) .
Als redenen gaf hij op : vooreerst de ergernis. Daar de
restrictie veel minder bekend zal zijn dan de eed en de
verklaring der Rechten, zullen zij, die den eed zonder meer
hebben afgelegd, zich hierdoor in het gelijk gesteld achten
en spoedig op één lijn geplaatst worden met hen, die de
restrictie hebben gemaakt. Dit wordt bewezen door het
verloop van de eedskwestie in Frankrijk en België. Als
5 3 ) Gemoedelijke Briev van een Burger aan zijn Medeburger over den
eed, die than« in Holland geëiacht word van allen die in eenige publieke
bediening gesteld zijn. Waarin aangetoond word, dat de Rechten van den
Mensch, zoals die in de Publicatie van 31 January worden beschreeven.
Bezwaarlijk met de Openbaaring zijn overeen te brengen; zo dat allen die
de Openbaaring eerbiedigen in dien eed geintresseert zijn, Door een Getrouw
Vaderlander, zijn bij de meeste boekverkopers in de buitensteden te
bekomen, (z. p. o. j.) 1 5 blz.
54)
Stafford aan Ten Hulscher, Haarlem 6 en 20 Juli 1795 : Oudarchief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken,
B r i e v e n . . . . over den eed.
5 5 ) Van Gils aan Van Alphen, Leuven 5 Juli 1795. Copie met naschrift
door Van Alphen ¡Archief als voren, Brieven A. van Alphen.
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tweede reden haalt hij aan : de dubbelzinnigheid. Het is
immers niet uit te maken, welke artikelen door de restrictie
verworpen worden en welke door den eed worden geconfirmeerd. Daardoor zou het gemakkelijk kunnen gebeuren,
dat de slechte partij de te verwerpen artikelen met het
gezag der goedwillenden ging dekken. Het hoofdbezwaar
was volgens Van Gils echter gelegen in het feit, dat aan
het formulier der Rechten en aan dat van den eed, zooáls
zij nu waren opgesteld, nooit een met het katholiek, geloof
overeenstemmende beteekenis kon worden gehecht zonder
de woorden te verdraaien. Als argumentum ad hominem
voegde hij hieraan nog toe, dat ieder mench het recht had,
om zijn gedachten te bepalen vrij van allen menschelijken
dwang, waaruit volgde, dat de eed nimmer kon worden
geëischt. Daarna gaat de Leuvensche hoogleeraar over tot
het weerleggen van de argumenten der Hollanders., Ten
onrechte beroepen deze zich op het feit, dat het hier een
zuiver politieke kwestie geldt. Ook politieke opvattingen
kunnen immers strijdig zijn met het geloof. Bovendien
weten wij allen, hoe de tegenwoordige politici niet zelden
den geheelen godsdienst als een burgerlijke zaak behandelen, getuige slechts de Constitution Civile du Clergé in
Frankrijk. Voor een uitvoerige uiteenzetting van zijne
meening verwees Van Gils naar een verhandeling, welke
door hem was opgesteld en overgezonden aan zijn oudstudievriend, den Bosschen advocaat Cornells van Boxtel.
IJverig werd dit geschrift door Van Alphen en zijn kapelaans gecopieerd en allerwegen rondgezonden tot het
eenigen tijd later in druk verscheen 5 6 ) .
Voor Van Alphen was hiermede de zaak „finaal afgedaan". De eed werd aan de hem onderhoorige priesters
van de provincie Holland verboden en door hen ook inderdaad geweigerd. Deze weigeraars ondervonden geen overlast, ofschoon het verschil in houding tusschen hen en de
eigenlijke Hollanders uiteraard wel bevreemding wekte.
Naar aanleiding hiervan schijnen omtrent den persoon van
den vicaris speciale informaties te zijn ingewonnen, doch
Van Alphen was daar zeer gerust op, wijl zijn politieke
56) Van Alphen aan Ten HuUcher, Schijndel 9 Augustus 1795 : Archief
als voren. — De verhandeling werd te 'e-Hertogenbosch uitgegeven onder
den titel „Memorie over den eed", en ook afgedrukt in de Kerkelyke
Bibliotheek. Mengelwerk. II n. 5 blz. 121 — 158.
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overtuiging, zijn gehoorzaamheid aan de regeering der
Representanten, welke hij voortdurend ook aan anderen
had ingescherpt, algemeen bekend waren 5 7 ) . Stafford
echter adviseerde aan Ten Hulscher, om zich van de
meening der Leuvensche hoogleeraren niets aan te trekken 5 e ) . „Zij spraken een oordeel uit over zaken, waarvan
zij niet op de hoogte zijn ; met de omstandigheden wordt
door hen geen rekening gehouden". Van ergernis was
volgens Stafford absoluut geen sprake, daar iedereen van
de restrictie op de hoogte was. Evenmin kon er gevaar
bestaan voor dubbelzinnigheid, daar alle gewraakte artikelen
door hem in een onderteekende memorie waren opgesomd,
waaraan alleen voorzichtigheidshalve nog een algemeen
voorbehoud was toegevoegd. Het hoofdargument van
Anthonius van Gils vindt Stafford zonder meer onbeduidend Î wel degelijk verandert de restrictie den inhoud van
den eed en beperkt zij de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
De geschiedenis is echter somtijds een weinig ondeugend !.
Ofschoon in verreweg de meeste gevallen werd toegestaan,
den eed met een restrictie af te leggen, weigerde men dit
aan Stafford, den kampioen der restrictie-theorie, zelf. Op
Zaterdag den 1 1 en Juli ontving de Haarlemsche geestelijkheid een aanzegging, dat zij den volgenden Maandag voor
een commissie zou moeten verschijnen om den eed te doen.
Terstond riep Stafford zijn collegae bijeen, ook de „geordenden", want nu was eensgezindheid volstrekt noodzakelijk. Men diende een standpunt te bepalen, dat door
allen zou worden ingenomen. Op deze bijeenkomst werd
een clausule opgesteld en door de aanwezigen onderteekend, met welke de eed eventueel zou kunnen worden
afgelegd, indien het niet mogelijk zou blijken, om hem
geheel te ontgaan. Tot groóte verwondering der geestelijken
bleek de commissie echter niet bereid deze clausule te
accepteeren en vorderde zij den eed zonder meer. Unaniem
werd dit door den katholieken clerus geweigerd 5 9 ) . Hun
57) Van Alphen aan Ten Hulacher, Schünde! 19 Juli 1795 : Archief
ale voren; — Van Alphen aan Berendtzen, Schijndel 20 September 1795 :
Oud-archief Aartsbisdom Utrecht. Doos n. 2 3 * * * b.
58)
Stafford aan Ten Hulacher, Haarlem 20 Juli 1 7 9 5 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher IL Ingekomen stukken. Brieven. . . .
over den eed.
5 9 ) Stafford aan Ten Hulscher, Haarlem 15 Juli 1795: Archief als voren.
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bezwaren legden zij vast in een door Stafford opgestelde
memorie 6 0 ) , welke door de commissie aan de Representanten van Holland werd doorgezonden.
In dit stuk wijst de Haarlemsche geestelijkheid erop,
dat het met de Rechten van den Mensch zelf in strijd zou
zijn, indien men hen tot iets wilde dwingen, dat zij in
strijd achten met de regels hunner kerkelijke discipline of
met de katholieke leer. Het vijfde artikel geeft immers aan
iedereen het recht, om God zoo te dienen als hij zelf wil,
zonder daarin op eenigerlei wijze gedwongen te kunnen
worden. Dat men dit algemeen recht ook aan de RoomschKatholieken zal willen toestaan, durven zij met des te meer
reden vertrouwen, daar het vanaf de grondlegging der
Republiek, ondanks leugenachtige verdachtmakingen tegen
hen, steeds zonneklaar gebleken is, dat zij, ofschoon bitter
verdrukt, nooit iets tegen de rust of de veiligheid van het land
ondernomen hebben, doch zich steeds als vreedzame en getrouwe inwoners hebben gedragen. Zij hebben bezwaren
tegen het vijfde artikel (God dienen naar believen) en tegen
het twaalfde artikel (vrijheid van meeningsuiting) en kunnen
de absolute vrijheid en gelijkheid ten opzichte van de kerkelijke hiërarchie niet erkennen. Het laatste artikel, dat een
onbeperkt recht tot opstand schijnt te impliceeren, vinden
zij te algemeen geformuleerd. Zij vragen derhalve een verklaring, dat de artikelen over vrijheid en gelijkheid tot het
burgerlijke beperkt blijven en dat Gods opperheerschappij
door geen dezer artikelen wordt uitgesloten. De Verklaring
van 8 Juni heeft hunne bezwaren niet weggenomen. Indien
men dezen eed niet wenscht te vervangen door een gewonen eed van trouw, wat zeker aanbeveling zou verdienen,
dan vragen zij, zooals op de meeste plaatsen is toegestaan,
den eed te mogen afleggen met het voorbehoud „voor
zoover hij bestaanbaar is met den aard van hun priesterlijk
ambt en de leer en de plichten van den R. C. godsdienst".
De memorie werd op 3 Augustus in het reeds vermelde
Comité ter voorlichting en bestiering der remotiën behandeld,
toen de stemming tegen de weigerachtige geestelijken verre
van gunstig was ^ ) . Juist in die dagen kwam bij de Provi60)
Oud-archief Biadom Haarlem. Doo» : Ten Hulacher III, Staatkundige
atukken en eed. n. 4.
61)
J. Meijbeek aan Ten Hulacher, Voorburg 3 Auguatua 1795 : Oudarchief Biadom Haarlem. Dooa : Ten Hulacher II. Ingekomen atukken,
Brieven. . · . over den eed.
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sioneele Representanten weer een rapport ter sprake om
62
trent het removeeren van kerkelijke personen ) en viel
ook het eerste, bij mijn weten eenige, slachtoffer in den
persoon van J. F. Lansing, pastoor van Boskoop en Raam63
burg ) . Met dat al was Stafford niet geheel gerust over
den afloop der Haarlemsche moeilijkheden. Volgens hem
zou hierdoor het lot van de geestelijkheid in het algemeen
64
worden bepaald
) . Hij achtte de kwestie van voldoende
gewicht, om zijn memorie met een uitvoerig verslag van
het gebeurde over te zenden aan den oud-nuntius Zondadari, thans secretaris van de Congregatio de Propaganda
Fide te Rome, met de opmerking, dat de toekomst van den
godsdienst in het geheele land ervan afhing. Deze informaties
aan Zondadari waren naar Stafford's meening des te meer
noodzakelijk, daar de nuntius Brancadoro, die volgens hem
van den eed en zijn omstandigheden niet op de hoogte was,
te Rome om een beslissing had gevraagd 6 5 ) .
Dit brengt ons op een nieuwe vraag : hoe was te midden
van deze meeningsverschillen de houding van den vicesuperior der Hollandsche Missie, den nuntius ? Reeds
voordat de eedskwestie door Ten Hulscher aan Brancadoro
was voorgelegd, had deze zich op 27 Mei tot den prefect
der Propaganda, kardinaal Gerdil, gewend, om hierom
trent een beslissing te ontvangen 6 6 ) . Hij maakte daarbij
melding van het standpunt der Hollandsche geestelijken,
die den eed aanvaardbaar achtten, mits de Rechten van
den Mensch door een restrictie tot het burgerlijke werden
beperkt. Later wist hij te berichten, dat eenige Hollandsche
pastoors den eed zonder eenige toevoeging hadden afge
legd, maar dat alle regulieren de meening waren toegedaan,
dat de eed, ook die met restrictie, absoluut moest worden
geweigerd. Brancadoro zelf helde tot dit laatste standpunt
over, daar de Rechten ook op zuiver burgerlijk en politiek
62)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 1 7 Auguetu* I 795.
63)
A. R.A. Besturen van Holland 1 7 9 5 — 1 8 1 3 , portefeuille 4 5 2 1 .
64)
Stafford aan Ten Hulacher, Haarlem 2 0 Juli 1795 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken, Brieven. . . .
over den eed.
65)
Stafford aan Zondadari (copie) 27 Juli 1795 : Oud-archief Bisdom
Haarlem. Doos : Ten Hulscher III, Staatkundige stukken en eed.
66)
Gerdil aan Della Gen ga, nuntius to Keulen, 27 Juni 1795; —
Brancadoro aan Gerdil, 1 Juli 1795 : A. G. A. B. U. XXXVI ( 1 9 1 0 ) 344 v.
en 3 4 Θ — 3 5 0 .
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gebied zooveel dwalingen schenen te bevatten. In Rome
wenschte men echter met een beslissing te wachten, totdat
men, behalve van het eedsformulier, ook kennis genomen
had van de publicatie van 31 Januari. Zoolang deze
beslissing uitbleef, kon Brancadoro uiteraard slechts zijn
eigen opinie aan den aartspriester mededeelen, hetgeen hij
in de gegeven omstandigheden — men denke aan zijn ver
houding tot den Hollandschen clerus I — van geen nut
achtte. Bovendien was hij intusschen van zijn post van
vice-superior ontheven en tot secretaris der Propaganda
67
benoemd
).
Zijn medewerker Luigi Ciamberlani, die hem hier op
volgde, maakte van zijn eerste dienstreis door de Republiek
in de maand Juli 1795 gebruik, om bij pastoor A. van
der Sluys te 's-Gravenhage naar de voorwaarden te informeeren, waaronder deze den eed had afgelegd 6 Θ ) .
Van der Sluys deelde hem de verzekeringen mede, welke
hij zelf van de commissarissen der Representanten had
ontvangen. Het waren vijf punten : I o De eed betreft
alleen het burgerlijke. 2° Gelijkheid beteekent, dat ieder
gelijk recht heeft op alles wat God aan den mensch heeft
gegeven, dat rijk en arm gelijk zijn voor de wet en zonder
onderscheid van godsdienst tot ambten en bedieningen
toegang hebben. 3° Vrijheid is het ongehinderd genot van
datgene, wat ons rechtmatig toekomt en anderen in hun rech
ten niet stoort. 4° Drukpersvrijheid slaat niet op het geeste
lijke, doch alleen op het politieke en nog alleen, voor zoover
het gepubliceerde tot nut strekt van de maatschappij. 5° Ieder
kan zijn God dienen of niet dienen, beteekent alleen, dat in
deze Republiek de wereldlijke overheid geen macht heeft,
om iemand wegens zijn godsdienst te vervolgen. Van der
Sluys vond hierdoor „de duysternisse weggenoome" en
twijfelde niet, ,,of Rome sal de saak dus voorgestelt billike".
Ciamberlani was echter minder goedgeloovig en berichtte
als zijn persoonlijke opinie aan Ten Hulscher, dat de eed,
67)
Brancadoro aan Ten Hulscher, Munster 31 Juni en 14 Juli 1795 :
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken.
Brieven van Brancadoro. — Gerdil aan Della Genga, 13 Juni 1795 :
A . G . A . B . U . XXXVI ( 1 9 1 0 ) 344.
68)
Ciamberlani aan T e n Hulscher, Rotterdam 19 Juli 1795; — Van
der Sluys aan Ten Hulscher, 's-Gravenhage 22 Juli 1795 : Oud-archief
Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken. Brieven van
Ciamberlani en B r i e v e n . . . . over den eed.
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zelfs al werd daaraan de conditie of restrictie toegevoegd,
als ongeoorloofd moest worden beschouwd. Op zijn zachtst
uitgedrukt was de rechtzinnigheid der Rechten twijfelachtig, maar ook dan mochten zij niet onder eede worden
bevestigd. Hij spoorde den aartspriester ten dringendste
aan, om allen te vermanen zich van den eed te onthouden,
totdat de beslissing van Rome zou zijn afgekomen. De
handelwijze van Antonius van Alphen stelde hij hem
daarbij ten voorbeeld. Eenige dagen later bracht Ciamberlani een bezoek aan Stafford, die hem de eedskwestie nog
eens met alle omstandigheden uitlegde, hetgeen hem,
volgens Stafford zelf, van opinie deed veranderen 6 9 ) .
Evenals over de benoeming van een bisschop, heeft
Ten Hulscher ook met betrekking tot den eed getracht
rechtstreeks contact met den paus te verkrijgen. Boven
is reeds vermeld, dat hij daarbij gebruik maakte van de
bemiddeling van den Antwerpschen bisschop De Nelis en
van den procurator-generaal der Cisterciënsers, Egidius de
Smedt. In een schrijven, dat medio April 1795 moet zijn
opgesteld, wees hij den H. Vader erop, hoe van de zijde
der Representanten in verband met zijn gewetensbezwaren
verklaard was, dat de eed uitsluitend het burgerlijk bestuur
van de Republiek betrof en dat de geestelijkheid in
een officieele verklaring den godsdienst mocht uitsluiten Ό ) .
Den 1 8 e n September was de Hollandsche eed nog bij de
Congregatie de Propaganda Fide in onderzoek en daarna
moest de kwestie aan den paus worden voorgelegd 7 ' ) . Bij
mijn weten is hieromtrent in de Republiek nimmer een
officieele uitspraak van Rome ontvangen. Spoedig zou zij
trouwens overbodig zijn. Maar wel mocht de oude aarts
priester Berendtzen op 23 Mei 1796 van Ciamberlani
vernemen, dat zijn houding in de eedskwestie en zijn
geschrift de hooge goedkeuring van den paus en van de
Congregatie de Propaganda Fide konden wegdragen. Zijn

69)
Stafford aan Zondadari, (copie) 27 Juli I 795 : Oud-archief Bisdom
Haarlem. Doos : Ten Hulscher III, Staatkundige stukken en eed.
70)
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher III, Uitgaande
stukken. — Zie boven blz. 2 2 2 .
71)
Ciamberlani aan Ten Hulscher, Munster 18 September 1795 : Oudarchief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken,
Brieven van Ciamberlani.
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ijver en waakzaamheid werden bijzonder geprezen en men
sprak te Rome de hoop uit, dat hij op den ingeslagen weg zou
blijven voortgaan. Aldus zou hij het voorbeeld volgen van
de kerkvaders en apologeten, die ook aan de politieke
machthebbers bewezen hebben, dat de katholieken, aan de
geboden der kerk en aan den paus gehoorzamend, toch
72
goede en trouwe onderdanen waren
) . Hiermede was,
althans officieus, de strengste, de Utrechtsch-Brabantsche partij in het gelijk gesteld.
De disputen over de geoorloofdheid van den eed bleven
echter niet tot de kringen der leidende geestelijkheid
beperkt. In den vorm eener pamfletten-polemiek werden
zij ook voor het forum van de publieke opinie uitgevochten.
Berendtzen had den strijd geopend met zijn ,,Gemoedelij ken
Briev" en deze beknopte bestrijding van den eed was
weldra gevolgd door de uitgave van de „Memorie over
den Eed", welke Anthonius van Gils vanuit Leuven had
overgezonden 7 3 ) .
In deze uitvoerige verhandeling werd voor de kwestie,
of de Provisioneele Representanten competent waren tot
het uitschrijven van den eed, verwezen naar de bezwaar
schriften van Amsterdam en Leiden. Van Gils wil zich
hierover niet verder uitspreken, doch verklaart den eed in
ieder geval voor gevaarlijk en nutteloos : gevaarlijk, omdat
hij cianleiding geeft tot tweedracht en vervolging ; nutte
loos, omdat hij geen enkele garantie geeft voor het geval
eener tegenomwenteling, zooals bij hen, die den eed van
1787 hadden afgelegd, maar al te duidelijk is gebleken. Tot
een eed van trouw aan het Volk van Holland verklaart de
schrijver zich bereid. Hij erkent immers de volkssouvereiniteit
in de Bataafsehe Republiek a l s f e i t . Hij weigert echter
een eed, waarbij hij de Rechten van den Mensch en Burger,
zooals die in de publicatie van 31 Januari zijn vervat, zou
moeten bezweren en waarbij hij zou moeten beloven, deze
in zijn ambt of bediening te zullen handhaven. Tot aan
neming of verwerping van bepaalde meeningen kan de
72)
Ciambellani aan Berendtzen, Munster 23 Mei 1796 : Oud-archief
Aartsbisdom Utrecht, n. 2 ( 8 ° ) .
73)
Memorie over den eed, zo als die door do Provisioneele Represen
tanten des Volks van Holland gevorderd word, opgesteld door een RoomschCatholyken. 's-Hertogenbosch, Ьц J. P. Hoffers en P. Arkesteijn. (z.j.) _;—
( O o k : Kerkelyke Bibliotheek, Mengelwerk. II, 1 2 1 — 1 5 8 ) .
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burgerlijke macht immers niemand dwingen, zooals ook
a fortiori kan worden afgeleid uit het vierde artikel der
Rechten, volgens hetwelk zelfs iedereen zijn gevoelens vrij
mag openbaren.
Vervolgens verklaart Van Gils, dat hij den eed in strijd
acht met zijn geloof en dus ook met zijn geweten. De
Rechten van den Mensch worden voorgesteld als grondbeginselen, waarop de maatschappij is gevestigd, zonder
onderscheid te maken tusschen de kerkelijke en de burgerlijke samenleving. Welnu, toegepast op de kerk, behelzen
zij vele stellingen, welke met het geloof in strijd zijn,
zooals de artikelen over het veranderen van den regeeringsvorm door het volk, de volkssouvereiniteit, de wet als
uitdrukking van den algemeenen wil en het algemeen
stemrecht. De verklaringen van sommige representanten,
dat de Rechten alleen betrekking hebben op het burgerlijke, zijn onvoldoende. Maar ook daarvan afgezien zijn de
Rechten in geweten onaanvaardbaar. Zij worden immers
voorgesteld als natuurlijke, aangeborene, onvervreemdbare
rechten en zouden dus zelfs voor God onveranderlijk zijn.
Welnu, dit kan schrijver ook voor het burgerlijk gebied niet
erkennen ten aanzien van de volkssouvereiniteit en wat
daarmede samenhangt (artikel 7, 10, 11, 12, 15, 18 en 19).
Volkssouvereiniteit als onvervreemdbaar natuurrecht acht
hij in strijd met het evangelie, dat ook gehoorzaamheid
oplegde aan den toen vigeerenden monarchalen regeeringsvorm. Van Gils weet wel, dat dit standpunt ten opzichte
van den eed niet door alle katholieken, en met name niet
door pastoor Driessen, gedeeld wordt. In zijn Leerrede
heeft Driessen de zoo juist besproken moeilijkheid niet
behandeld. Hij heeft wel gepoogd aan te toonen, dat de
stellingen der publicatie van 31 Januari niet in strijd zijn
met de rechten van God, met de natuur of met de grondbeginselen van ons geloof en dat er dus een constitutie op
k a n gebouwd worden, doch hij heeft niet bewezen, dat
iedere regeeringsvorm er krachtens natuurrecht op gegrondvest m o e t zijn. En dit laatste hebben wij toch te
bezweren.
Dan gaat Van Gils er toe over, om de verschillende
artikelen afzonderlijk te bestrijden, waarbij hij herhaaldelijk
tegen Driessen polemiseert. Dat de natuur verbiedt, om de
oorspronkelijke gelijkheid, welke in den staat van wildheid
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bestond, in een burgerlijke maatschappij door wetten éü
instellingen te veranderen, acht hij niet bewezen. Het recht
van tegenstand tegen onderdrukking vindt hij te vaag
geformuleerd. Komt dit toe aan ieder afzonderlijk of aan
het geheele volk ? Wie zal oordeelen over het bestaan van
onderdrukking ? Welke verzetsmiddelen zijn volgens het
recht der natuur geoorloofd ? De vrijheid, geformuleerd
als „de magt, welke ieder mensch toekomt, om te mogen
doen al hetgeene anderen in hunne regten niet stoort",
zou, letterlijk verstaan, alle plichten van den mensch jegens
zich zelven en jegens God tenietdoen. Zelfs Driessen
zag het ongerijmde hiervan in en aanvaardde deze omschrijving der vrijheid alleen met betrekking tot de strafbevoegdheid der burgerlijke overheid. Maar ook in dezen
beperkten zin vindt Van Gils de stelling geenszins bewezen.
De vrijheid van meeningsuiting wordt door Driessen eveneens ingeperkt met de woorden „voor zoover niet strijdig
met de wet der natuur, van God of van de burgerlijke en
kerkelijke overheid". Zoo is de stelling inderdaad aanvaardbaar, doch deze restrictie is in de publicatie niet uitgedrukt.
Dat censuur van boeken in strijd zou zijn met het natuurlijk
recht van den mensch, erkent Van Gils niet. Het recht om
God te dienen, zooals men wil of niet wil, is volgens
Van Gils niet in overeenstemming met het geloof en een
uiting van het indifferentisme der z.g. philosophen. Driessen
wil dit punt zoo verstaan, dat het tegen het recht der
natuur zou strijden, indien de burgerlijke macht door uitwendigen dwang iemand zou beletten, God naar eigen
inzicht te dienen. Van Gils meent daarentegen, dat de
burgerlijke overheid het recht heeft, om ontuchtige plechtigheden en godsdienstoefeningen, die tegen het algemeen
welzijn zouden strijden, te verbieden en te bestraffen. Ook
acht hij het niet tegen het natuurrecht, dat de burgerlijke
overheid den waren godsdienst, algemeen door de ingezetenen aangenomen, zou handhaven en de openlijke uitoefening van bij geloovige of rustverstorende godsdiensten
zou beletten.
De toevoeging van een restrictie of declaratie stelt Van
Gils niet gerust. Vooreerst is zij nooit officieel toegestaan
en bovendien ziet hij daarin een onverstaanbare dubbelzinnigheid. Op die manier zou men iedere kettersche geloofsbelijdenis kunnen bezweren en het is ongetwijfeld jammer,
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¿òo spot hij, dat de martelaren der Oudheid hiervan niet
op de hoogte zijn geweest. Daarbij komt nog, dat een
dergelijke restrictie een bron van twijfel is. Welke artikelen
sluit men uit ? De eene vindt immers deze artikelen onaanvaardbaar, de andere wil gene verwerpen.
Men kan dezen eed volgens Van Gils niet vergelijken
met dien, welke op de oude constitutie moest worden
afgelegd. Hierdoor werden wetten erkend, die weliswaar
onrechtvaardig waren opgelegd door den wetgever, doch die
niet in zich slecht waren en die men dus mocht onderhouden. Men kon derhalve zweren, dat men zou gehoorzamen, maar niet, dat die wetten rechtvaardig waren. Het.
laatste werd echter toen niet geëischt.
De publicatie van β Juni, aldus besluit Van Gils, heeft
geen verbetering gebracht ; alles is daardoor nog veel duis
terder geworden. Zoo is er zelfs geen uitdrukkelijke
beperking tot het burgerlijke in opgenomen, ofschoon juist
deze moeilijkheid door de katholieken naar voren was
gebracht. Hij blijft daarom den eed weigeren, zoolang het
formulier van den eed of de verklaring der Rechten niet
veranderd wordt.
Maar ook Driessen liet het er niet bij zitten. Om zijn
handelwijze te verdedigen publiceerde hij, in ieder geval
vóór 28 Augustus, zijne „Beweegredenen, om welke een
Roomsch-Catholyk priester den gevorderden eed, op de
Rechten van den Mensch
gerust doen kan" 7 4 ) . Het
gedrag der priesters, die den eed weigerden, wil hij niet
afkeuren. Hij hoopt, dat de Representanten aan dezen
opheldering en geruststelling zullen kunnen geven. Hij
komt echter op voor de zuiverheid van het geloof van die
geestelijken, welke den eed hebben afgelegd en die niet
met de Fransche prêtres sermentés op één lijn mogen
worden gesteld. Hij belijdt zijn trouw aan den paus en
indien de eed ooit door de kerk veroordeeld zal worden,
herroept hij hem van nu af aan. Hij blijft volhouden,
dat de eed zuiver burgerlijk is, zooals uit de omstandigheden kan worden afgeleid. Men zegge niet, dat hij in zijn
Leer-reede zelf voorwaarden aan den eed heeft toegevoegd,
74)
Bernardua Drieuen, Beweegredenen, om welke een RoomachCatholyk priester den gevorderden eed, op de Rechten van den Mensch,
zo ala die door de Proviaioneele Representanten van Holland verklaard zijn»
gerust doen kan. Amsterdam, F. J. van Tetroode, Boekverkooper in de
Kalveratraat (z. j . ) .
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welke de Representanten niet gemaakt hebben. Die voorwaarden vloeien immers voort uit de natuur van de zaak en uit
den aard der stof, uit de bedoeling van den wetgever en uit
het ons toegekend recht. Dergelijke voorwaarden liggen in
alle eeden opgesloten en behoeven niet uitdrukkelijk te
worden vermeld.
Men werpe ook niet op, zoo vervolgt Driessen, dat de
Rechten van den Mensch in strijd zijn met de openbaring.
In zijn Leerrede heeft hij reeds aangetoond, dat zij in een
goeden zin kunnen en moeten worden verstaan, tenzij
men zou willen veronderstellen, dat de Representanten
Gods rechten op ons niet erkennen. De natuurlijke
gelijkheid der menschen wordt immers ook uitgedrukt
in het boek der Wijsheid (VII, 1 ) en dat zij hun niet door
de medemenschen, maar alleen door God kan ontnomen
worden, blijkt uit het boek der Spreuken (VIII, 15-16)
en uit den brief aan de Romeinen (XIII, 1 ) . Als wij verkondigen, dat in een republiek met volksregeering allen
gelijk recht op het bestuur hebben, beteekent dit niet, dat
wij oproer prediken aan hen, die onder eenhoofdig gezag
leven. Ofschoon met gelijke rechten geboren, heeft God
hen onder macht gesteld en zij moeten dus gehoorzamen.
Evenmin geldt die gelijkheid in de kerk, die een bovennatuurlijke gemeenschap is. In dezen laten de Representanten ons volkomen ongemoeid. Wij mogen zelfs
met den paus over het benoemen van bisschoppen onderhandelen, hetgeen onze zaak oneindig van die der Franschen onderscheidt. Ook de vrijheid brengt geen moeilijkheden mede, als men haar maar tot het burgerlijke beperkt.
Zou men dit niet doen, dan acht Driessen zich door zijn
eed niet gebonden.
Ik meen uit deze samenvatting te mogen besluiten, dat
de rechtgeloovigheid van Driessen boven allen twijfel
verheven is, maar ook, dat de fijne wijsgeerige en theologische nuanceeringen van een man als Van Gils aan den
Purmerender pastoor niet besteed waren.
Tegen deze brochure van Driessen kwam nu een zekere
„Buurmannus Buurmans" in het geweer met zijne, op 28
Augustus gedateerde, „Aanmerkingen" 7 5 ) , waarin „dat
75) Buurmans Aanmerkingen op de Beweegredenen. . . . door Bemardui
Driessen. Amsterdam, Het eerste jaar der Bataafsche Vryheid ( 1 7 9 5 ) .
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ding van den Purmerendschen Redenaar. . . . zeer veel
gelezen. . . . voor het uiterlijke zoetaardig en zeer bescheiden, maar innerlijk vol vergift en zeer verleidend"
genoemd wordt. De schrijver ontkent, dat de „voorwaarden", die Driessen gemaakt heeft, in den aard der stof
liggen opgesloten. Hij herhaalt in het kort de argumentatie
van Anthonius van Gils, doch is veel minder rustig van
toon. In verband met Driessen's verwijzing naar de plannen
tot herstel der hiërarchie insinueert hij, dat de pastoor van
Purmerend zin in een mijter heeft, en hij wijst er op, dat
de Rechten o.a. door Rousseau zijn beïnvloed, zoodat men
mag vermoeden, dat onze Representanten misleid zijn of
te ver gaan.
Ook de Kerkelyke Bibliotheek besteedde veel aandacht
aan de polemiek over den eed. De redactie van deze eerste
katholieke periodiek, wier anonymiteit voor den tijdgenoot
al even ondoorzichtig was als voor ons 7 6 ) , nam zoowel
het pro als het contra in haar tijdschrift op, wanneer dit
aan haar werd toegezonden. Uit den stroom van stukken
en stukjes over den eed, 'welke het Mengelwerk en de
Uitreksels en Beoordeelingen van het tweede deel vullen,
releveeren wij hier alleen datgene uitvoeriger, hetwelk na
het boven besprokene nog nieuwe gezichtspunten biedt.
Het bezwaarschrift van den raad der stad Leiden, de
Consideratiën van J. Franc van den Corput, de Memorie
van Anthonius van Gils werden in de Kerkelyke Bibliotheek
volledig afgedrukt. Tegen laatstgenoemd geschrift werden
„Bedenkingen" opgenomen van een Roomsch-Katholiek,
die den eed had afgelegd 7 7 ) . Het belangrijkste in zijn
betoog lijkt mij, dat hij er op wijst, welke gevaarlijke
consequenties er kunnen voortvloeien uit het door Van
Gils aan de overheid toegekende recht, om den waren
godsdienst te handhaven. Eenieder acht immers zijn eigen
godsdienst den waren. Men krijgt dus zooveel rechters in
geloofszaken, als er burgerlijke oppermachten van verschillende confessie zijn, en zet zoo de deur wijd open voor
godsdienstvervolgingen. Schrijver meent, dat dit niet volgens
de leer van het Goddelijk Woord en van de kerk is. Hier
staat inderdaad het moderne tolerantie-principe tegenover
76)
Berendtzen aan V a n Alphen, Maareen 23 October I 795 : Archief
Bisdom 's-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes, Bundel Van Alphen.
77) Kerkelyke Bibliotheek. Mengelwerk. II. 1 9 5 — 2 2 0 .
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het oude inquisitie-standpunt, een polariteit, welke later, in
de dagen van De Lamennais, tot een zoo tragisch conflict
zou uitgroeien.
De zeer reactionnair-getinte
Bemerkingen wegens
den Eed. . . .", welke er de katholieken op wezen, dat de
door de concilies van Lateranen ( V ) en Trente voorgeschreven boekencensuur moeilijk met het natuurlijk
menschenrecht der vrijheid van drukpers te rijmen viel,
werden in de Kerkelyke Bibliotheek door een goed onderlegd jurist samengevat en gerecenseerd 7 e ) . Deze oefende
op vele der aangehaalde argumenten een grondige critiek
uit, doch verklaarde zich eens met verschillende bezwaren
tegen den eed.
In het vijfde nummer van het tweede deel namen de
„verzamelaars" een stuk op, waarin de eed-met-restrictie
en de publicatie van 1 1 Juni werden aangevallen. Maar
tegelijk plaatsten zij een aantal weerleggende noten, waarvan de schrijver, — Driessen, naar Berendtzen vermoedde,
— zich op het standpunt stelde, dat door den eed alleen
een uiterlijk gedrag volgens de grondregels van 31 Januari
gevorderd werd en dat het aan de geestelijken werd overgelaten, om de Rechten nader te verklaren 7 9 ) .
In hetzelfde nummer werd een artikel opgenomen, waarin de schrijver trachtte aan te toonen, dat de Hollandsche
geestelijken door hun eed niets anders gedaan hadden als
datgene, waartoe de Fransche bisschoppen zich in 1790
hadden bereid verklaard en wat ook door den paus in zijn
breve van 11 Maart 1791 was goedgekeurd 8 0 ) . De
Fransche bisschoppen immers waren bereid geweest, om
de burgerlijke rechten te eerbiedigen. Zij hadden den eed
op de Constitution Civile du Clergé slechts geweigerd,
omdat de Nationale Conventie daarin het burgerlijke en het
geestelijke verwarde. Deze houding is door den paus
geprezen. Welnu, de Hollandsche priesters doen hetzelfde ;
ook zij aanvaarden het burgerlijke, maar toonen door hunne
7Θ) A. w. Uitreksel· en Beoordeelingen. II, 2 4 1 — 2 5 7 en Mengelwerk.
II, 414
42Θ. — Zeer gewigtige en belangryke bemerkingen wegen« den
Eed op de rechten van den mensch en van den burger, aan de Provisioneele
Representanten van het Volk van Holland. Voorgesteld door eenige zoo
Waereldlyke als Geestelyke Beämpte dier Provintie. (z. p . ) . In de maand
July 1795. (Kn. 2 2 5 0 0 ) .
79)
Uitreksels en Beoordeelingen. II, 153—168.
Θ0) Uitreksels en Beoordeelingen. II, 1 6 9 — 1 7 6 .
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testricties, dat zij tevens in het kerkelijke getrouw willen
blijven. Onze Representanten demonstreeren duidelijk, in
tegenstelling met de Fransche Conventie, dat zij de kerk
ongemoeid willen laten, zoodat hier de eed gerust kan
worden afgelegd.
Over deze houding van de Kerkelyke Bibliotheek was
aartspriester Berendtzen fel verontwaardigd ^ ) · Hij meen
de, — wel niet ten onrechte, — dat de Hollandsche
geestelijken daarin de hand hadden en ergerde zich bijzonder
aan den „meesteragtigen toon, vragende, vragende en
nogal vragende, gelijk of ze allen, die dat zo niet kunnen
zien als zij, voor domkoppen en lomparts wilden ten toon
stellen". Hij klaagde zijn nood bij vicaris Van Alphen en
nu verscheen er in de Kerkelyke Bibliotheek spoedig een
weerlegging van het gewraakte artikel, waarin „Sylvanus"
(Bosschenaar, waarschijnlijk Van Gils) aantoonde, dat er
wel degelijk verschil bestond tusschen de houding der
Fransche bisschoppen en die der Hollandsche geestelijken,
welke den eed met restrictie hadden afgelegd θ 2 ) . De
Fransche bisschoppen toch hadden zich bereid verklaard,
om een nieuw, door hen zelf opgesteld formulier te
bezweren, waaruit alle artikelen, welke met de geestelijke
rechten in strijd waren, werden weggelaten en alleen
artikelen van zuiver burgerlijken aard waren opgenomen.
In Holland echter heeft men het oorsponkelijke formulier
bezworen en alleen een algemeene restrictie aangebracht,
welke met sommige artikelen niet te rijmen is. Dit is echter
niet voldoende ; men moet de onaanvaardbare artikelen
uitdrukkelijk verwerpen. De houding der Fransche bis
schoppen is derhalve veeleer een steun voor de priesters,
die hier den eed hebben geweigerd. Zoolang hier het
formulier ongewijzigd blijft, kunnen wij het burgerlijke
van het kerkelijke niet nauwkeurig onderscheiden. Welnu,
onzekere stellingen met een eed bevestigen is en blijft
ongeoorloofd. Dat Driessen zich in zooveel bochten wringe
als hij zelf wil, zoo gaat Sylvanus verder, hij is onbevoegd,
om de Rechten anders dan in den letterlijken zin te ver
klaren. „Geen predicatie, geen explicatie, maar de Haagsche
81)
82)
eed, die
II, 211
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Zie noot 76.
Mengelwerk. II, 2 9 8 — 3 0 7 . — Nog twee korte «tukje· tegen den
hier niet verder besproken worden : Uitrekiel« en Beoordeelingen.
v. en Mengelwerk. II, 297 v.

Publicatie moet beëedigd worden". Als de Representanten
het eerste lid van den eed, de verwijzing naar de Rechten
van den Mensch, laten vallen, zijn wij bereid het tweede
lid, voorzoover het burgerlijk is, te beëedigen, juist zooals
de Fransche bisschoppen wilden doen. In het andere geval
blijven wij weigeren.
Deze repliek was voor den Amsterdamschen pastoor
J. H. Lexius aanleiding, om het nog eens op te nemen
voor hen, die den eed hadden afgelegd e 3 ) . In zijn „Eenvoudige Gedagten" verklaarde hij in den eed niets te
hebben gevonden, dat met den godsdienst in strijd was. De
geschriften, welke tegen den eed zijn uitgekomen, de
brochures van Cras, Berendtzen, Van Gils en Buurman,
hebben hem niet aan twijfelen kunnen brengen. Ofschoon
hij zelf den eed nog niet heeft gedaan, — het zal hem
te Amsterdam niet gevraagd zijn, — wil hij zijn ambtgenooten, die den eed wel hebben afgelegd, rechtvaardigen
en hen zuiveren van de verdachtmakingen, welke de
„Buurmannen en Memoristen" allerwegen tegen hen uitstrooien. Tevens wil hij „hatelijke gevolgen van den kant
der hooge overheid" tegen de weigeraars voorkomen. Hij
meent, dat de publicatie van 31 Januari alleen de rechten
van den mensch tegenover zijn medemenschen aangeeft,
zoodat de rechten van God en van de kerk vanzelfsprekend
intact gelaten worden. De souvereiniteit van het volk
(artikel 18) beschouwt hij inderdaad als een natuurlijk en
onvervreemdbaar recht van alle volkeren. Hij acht dit in
overeenstemming met het katholiek geloof, zooals blijkt
uit het bekende theologische handboek van P. Dens,
De Legibus η. 18. Het volk kan deze macht wettig aan
den vorst of aan de aristocratie afstaan. Ons oude bestuur
was dus wettig, totdat de rechten van den mensch werden
opgevorderd en afgekondigd. Wat hunne natuurlijke
rechten betreft, acht hij alle menschen inderdaad gelijk
geboren (artikel 1 ) . Deze gelijkheid geldt echter niet voor
de „stellige rechten" der menschen, bijvoorbeeld het erf
recht, waarbij ongelijkheid kan plaats vinden. De vrijheid

83)
J. H. Lexiu», Eenvoudige Gedagten over de· door de Provisioneele
Repraeaentanten van het Volk van Holland, den, 3 1 January I 795 verklaarde
Rechten van den Menach en van den Burger, en over den Eed op die Rechten
bij hun Decreet den 9 Maart I 795 gevorderd. Amsterdam, Theodorua Crajenachot, op de hoek van de Heerengragt en Heiateeg, in de Berg Sinai. I 795.
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van meeningsuiting (artikel 4 ) geeft den mensch niet de
bevoegdheid, om gevoelens te openbaren, die met eenige
wet in strijd zouden zijn. Boekenkeuring ter voorkoming
van misbruiken is dus niet met dit natuurlijk recht in
tegenspraak. Het 5 e artikel beteekent volgens Lexius alleen,
dat de mensch God kan dienen zooals hij zelf wil, zonder
dat een ander hem hierbij mag hinderen θ 4 ) . Dit artikel
tast Gods recht niet aan, om een bepaalden eeredienst aan
de menschen voor te schrijven. Bovendien kent ook Lexïus
aan de burgerlijke overheid het recht toe, om den waren
godsdienst, waar die algemeen wordt uitgeoefend, te
beschermen en te handhaven. Maar in een maatschappij
met verschillende confessies mag, volgens de natuurwet,
ieder zijn eigen belijdenis houden. Tot zoover het betoog
van Lexius. Reëelen invloed heeft zijn brochure niet meer
kunnen hebben, daar zij eerst verscheen, toen de eedsformule van 9 Maart door de Representanten reeds was
teruggenomen.
Ook in 's-Gravenhage immers had men ten slotte begrepen, dat er iets gedaan moest worden, om een einde
te maken aan de verwarring, die zoowel onder de burgerlijke als onder de geestelijke beambten heerschte. De
remotieplannen, die in Augustus nog steeds aan de orde
waren, geraakten op den achtergrond e 5 ) en men ging
zoeken naar een meer positieve oplossing der moeilijkheden. Op 1 September gaven de Representanten aan het
Comité van Voorlichting opdracht, om door middel van
zijne rondreizende gecommitteerden de bezwaren der
kerkelij ken tegen den eed schriftelijk op te nemen en
daaromtrent aan de vergadering rapport uit te brengen 8 6 ) .
Men wachtte het binnenkomen van dit rapport zelfs niet
af en benoemde reeds op 14 September een speciale
commissie, bestaande uit de representanten Bosveld,
Fennekol en Kumsius, ten einde aan de vergadering een
behoorlijke restrictie op te geven, ,,volgens welke alle
Θ4)
Het recht, om God niet te dienen, ia volgens Lexius niet bedoeld,
zoodat de woorden ,,of niet wil" in artikel 5 overtollig zjjn.
Θ5)
Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 17 en 18 Augustus,
5. 12. 13, 19 en 27 October 1795. Vgl. 13 November, θ e n 21 December
(afzetting van den predikant van Noordeloos).
86)
Als voren I September 1795. Het rapport kwam. binnen op
21 October en werd in handen gesteld van de commiasie-Bosvelt.
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kerkelijke personen tot het doen van den eed zouden
kunnen worden toegelaten" 8 7 ) , een restrictie derhalve,
die de bezwaren der kerkdijken zou ondervangen. Op
9 November diende deze commissie haar rapport in, waarin
erkend werd, dat er omtrent de Rechten van den Mensch,
althans wat de bijzonderheden betreft, verschil van gevoelen
bestaan kon. Tot bewaring der rust adviseerden zij toegevendheid te gebruiken en de demissie van alle weigeraars
niet door te zetten. In het renvoi aan de Verklaring van
31 Januari zagen zij het hoofdbezwaar der weigeraars. Zij
meenden, dat dit bezwaar steeds zou blijven bestaan, welke
restrictie men ook aan het tegenwoordige formulier toevoegde. Daarom gaven zij in overweging, om liever een
geheel nieuw formulier vast te stellen. Tevens kon men
dan eenig verschil tot uiting brengen tusschen de civiele en
de kerkelijke ambtenaren volgens de verschillende verhouding, waarin beide groepen tot den staat stonden. De
nog onbeëedigde ambtenaren zouden dan deze nieuwe
eeden zonder eenige restrictie binnen drie weken voor
hunne municipaliteiten moeten afleggen. Bij weigering
zouden zij door het Comité van Algemeen Welzijn worden
afgezet.
Het pleit voor den invloed der Memorie van Anthonius
van Gils, dat met de door hem geformuleerde bezwaren
zoo volledig rekening werd gehouden door de commissieBosveld en ook door de Representanten, die de voorstellen
der commissie op 2 December overnamen en op 11 December een desbetreffende publicatie uitvaardigden β β ) . Men
maakte tevens van de gelegenheid gebruik, om het opsteken
der vingers bij den eed en de formule „Zoo waarlijk helpe
mij God almachtig", eertijds afgeschaft, opnieuw in te voeren.
Het nieuwe formulier voor de geestelijken luidde nu
als volgt :
„Dat zweer ik, dat ik gebouw en getrouw zal zijn aan

het Volk, als den éénigen wettigen Souverain, — aan deszelfs
verkozene Representanten, en aan de wet. Ein dat ik mjj
in de waameeming van het Ampt of Bediening van. . . .
in gevolge hiervan zal gedragen als een goed en getrouw
Burger schuldig is, en behoord te doen".
Θ7)
AU voren, 14 September en 9 November 1795. — Kerkelyke
Bibliotheek, Nieuw«. Il, 1 7 9 — 1 9 2 .
ΘΘ) Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 2, 10 en 11
December 1795.
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Voor civiele ambtenaren werd hieraan nog toegevoegd :
„en voorts dat ik alles zal doen en verrichten wat een Braaf
en Eerlyk. . . . schuldig is en behoort te doen".

Van katholieken kant ontmoet men practisch geen
bezwaren tegen dezen eed. Een bestrijder van den
eersten eed verdedigde in de Kerkelyke Bibliotheek het
nieuwe formulier en betoogde nadrukkelijk, dat dit van
alle Fransche eedsformulieren verschilde e 9 ) . Weliswaar
werd in het begin van Februari 1 796 aan alle pastoors, die
den nieuwen eed gedaan hadden, per post een anonym
pamflet thuis gestuurd, waarin beweerd werd, dat dit
nieuwe formulier de bezwaren niet wegnam en dat het in
alles met het eerste overeenstemde, doch veel invloed
schijnt dit geschrift niet te hebben gehad 9 0 ) . Ook Lexius
meende, dat de tweede eed zakelijk hetzelfde inhield als
de eerste, maar voor hem en zijn medestanders was dit
uiteraard geen bezwaar.
Hij en Stafford bleven nog wat doorvechten over de
vraag, wiens standpunt ten opzichte van den eersten eed
het juiste geweest was. In zijn „Verweerschrift" gaat de
Haarlemsche pastoor al zijne opponenten nog eens met
zwaar geschut te lijf 9 1 ) · De Memorieschrijver, in wien
iedereen Van Gils was gaan herkennen, werd door hem
uitgemaakt voor „domme Bosschenaar, Bossche bullebak,
schuilende nagtuil, armhartige schreeuwer, naamloze twist'
zoeker, ongetemde Oerang-Outang". Voor een kapitteldeken ongetwijfeld een zeldzaam vocabularium I Tegenover
Lexius verdedigde hij de stelling, dat de nieuwe eed wezenlijk van het eerste formulier verschilde, wijl nu niet meer
naar de Rechten van den Mensch verwezen werd. De
publicatie van Lexius' „Eenvoudige Gedachten" achtte
Stafford hoogst inopportuun, daar dit boekje voor de
Representanten een aanleiding zou kunnen geweest zijn,
om den eersten eed te handhaven. In zijne „Verantwoording
89)
Kerkelyke Bibliotheek. Mengelwerk. II. 3 2 9 — 3 4 2 .
90)
..Een woordje op den laatatvoorgeatelden amptaeed". Zie J. Stafford.
VerweerecKrift. 82—-84.
9 1 ) J. Stafford, Verweerachrift voor de Roomack-Cetholijke Prieatera,
die hunne bezwaarniaaen wegena den eeratgevorderden eed aan 'a landa
beatuurderen ingeleverd hebben, waarin zij gezuiverd worden van den
onverdienden blaam, die hen door den paatoor J. H. Leziua aangevreven
word. Amsterdam, bij T. Crajenachot, Boekverkoper op den hoek van de
Heerengragt en Heyeteeg. 1796.
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aan den pastoor J. Stafford" 9 2 ) wees Lexius deze beschuldiging van de hand : hij had zijn „Eenvoudige Gedachten"
eerst na 1 1 December gepubliceerd. Dat hij toen nog
schreef, was noodig geweest, om de verdachtmakingen
tegen de priesters, die den eersten eed gedaan hadden te
weerleggen. Overigens was Lexius ridderlijk genoeg, om te
protesteeren tegen de qualificaties, waarmede Stafford den
Bosschenaar (Van Gils), die toch ook Lexius' tegenstander
geweest was, betiteld had. Deze schermutselingen waren
echter niet meer van practisch belang. Zij werden zuiver
een kwestie van gelijkhebberij 9 3 ) .
Wel werden tegen den eed van 11 December moeilijkheden gemaakt door de municipaliteit van Amsterdam,
waarbij zich eenige andere gemeenten aansloten 9 4 ) . Onder
verwijzing naar de publicatie der Provisioneele Representanten van het Volk van Bataafsch Brabant d.d. 1
October 9 5 ),'betoogde Amsterdam de nutteloosheid van
een dergelijken provincialen eed, nu de Nationale Conventie
voor de deur stond. Men vond de formuleering op verschillende punten onduidelijk. Als een merkwaardig staaltje
van het in de Bataaf sehe Republiek nog zeer verbreide antisemitisme kan erop gewezen worden, dat verschillende
leden der Amsterdamsche municipaliteit verklaarden den
eed te zullen weigeren, indien ook de Joden tot het Volk
van Holland gerekend werden. Bovendien wenschten zij
de gebrekkige representatie van Amsterdam in het provinciale bestuur niet door een eed te homologeeren.
Ì

Het verzet van Amsterdam brak ook het effect van
dezen tweeden eed 9 6 ) . De Representanten van Holland
besloten toen met een belofte van trouw genoegen te
nemen, „ten einde, aan de eene zijde, niemand tegen de
9 2 ) J. H. Lexius, Verantwoording aan den pastoor J. Stafford, over
den blaam, die hij in een Verweerschrift, tegen J. H. Lexius voorgeeft hem
door denzelve aangevreven te zíjn. Amsterdam, bij T. Crajenschot. 1796.
93)
Hetzelfde geldt voor : Kerkelyke Bibliotheek, Mengelwerk. II,
355—385.
94)
Bijlage tot het Dagblad der Representanten des Volks van Amsterdam, 22 December 1795. — Kerkelyke Bibliotheek, Nieuwe. II, 2 0 3 — 2 1 6 .
^—Dagbladen Prov. Representanten van Holland, 23 en 3 I December 1795;
4, 5, 7, II en 15 Januari 1796 (Oostzaandam, Adolpheland, Gouda,
Watergraafsmeer, Weesper-Carspel, Weesp en Aalsmeer).
9 5 ) Zie onder, blz. 316 v.
9 6 ) Principieel verzet tegen de stelling ,,het volk, de eenige wettige
•ouverein" : Kn. 2 2 7 4 3 .
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overtuiging van zijne conscientie eene verklaring van
gevoelens af te vorderen, welke met zijn oordeel niet overeenstemd, maar zig tevens ook, aan de andere zijde, gerust
te stellen, dat bij zodanige geene tegen de zaak des Vader
97
lands vijandige principes gekoesterd worden"
) . In een
aanschrijving van 5 April 1796, gericht tot de municipali'
teilen, werd hiervoor de volgende formuleering vastgesteld :
„Ik beloove de onderwerping aan zoodanigen regeeringsvorm, welke gegrond op de Oppermagt des Volks, thans
provisioneel bestaat en in 't vervolg finaal zal worden daargesteld; en nimmer, met woorden of daaden, te zullen
medewerken ter herstelling van het vernietigd Aristocratisch
en Erfstadhouderlyk Bestuur".
Op 22 April werd aan de geestelijkheid een voorloopig
uitstel voor het afleggen van deze belofte verleend, doch op
23 Juni verklaarden de Representanten de belofte verplicht
voor „alle kerkelijke leeraars van allerlei godsdienstige
gezindheden zonder onderscheid" en voor alle school
meesters. Bij weigering zouden zij zonder meer worden
ontslagen. Tegen deze belofte, die dus geen verklaring van
gevoelens, doch alleen onderwerping aan den feitelijken
regeeringsvorm beteekende, was zeer weinig obstructie. De
katholieke geestelijkheid van Amsterdam, ten getale van
zeven en veertig leden, legde deze belofte eenparig af.
Van de dertig hervormde predikanten der hoofdstad
weigerden er echter twaalf, die inderdaad in hun functie
werden geschorst. Bij deze houding speelde hun aanhan
kelijkheid aan het Oranje-huis wel de hoofdrol 9 Θ ) .
Het is zeker opvallend, dat, als de representant J. Kan
telaar op 8 Augustus 1796 met een beroep op de scheiding
van kerk en staat aan de Nationale Vergadering vraagt,
om tusschenbeide te komen in de vervolging dezer Amsterdamsche predikanten en om aan de gewesten te verbieden,
politieke eeden of verklaringen van de geestelijken te
vorderen, dat dan dit voorstel door niet minder dan zes
katholieken, onder wie pastoor C. Reins van Standaardbuiten, wordt bestreden, terwijl geen enkele katholiek het
voorstel steunt. Kantelaar had zich beroepen op de zoo
97)
De historie der politieke eeden. (Kn. 22746)
84—Θ8.
98)
D e Democraten. Amaterdam, J. A. Crajen»chot, 1 7 9 6 — 1 7 9 7 . I n. 8
(Maandag θ Augustus 1796) 5 7 — 6 3 : „Het gedrag der Nationale Gees
telijkheid getoetst".
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juist aangenomen scheiding van kerk en staat ; welnu, zijn
katholieke tegenstanders beriepen zich op het besluit, om
de bezoldiging der predikanten voorloopig nog uit de
schatkist te betalen. Het verzoek van Kantelaar werd dan
ook niet ingewilligd " ) .
2.

Principicele moeilijkheden in de andere gewesten.

Ofschoon in het Utrechtsche geen eed op de Rechten
van den Mensch van de geestelijkheid werd gevorderd,
bleven de moeilijkheden van principieelen aard toch ook
hier niet uit. De aanleiding vormde de uitschrijvingsbrief
voor den dank- en biddag van 8 Maart 1795, welke door
de Utrechtsche Representanten op 24 Februari aan aarts
priester H. Berendtzen ter afkondiging in de kerken werd
toegezonden , 0 0 ) .
Berendtzen, die de in dit stuk gepropageerde ,,broeder
schap in het geestelijke" en verdraagzaamheid tusschen de
godsdiensten als volkomen indifferentisme opvatte, meende
tot die afkondiging niet te kunnen overgaan. Reeds den
volgenden dag stelde hij een remonstrantie op, waarin hij
de bevoegdheid der Representanten bestreed, om aan de
priesters voorschriften te geven, welke direct of indirect
het geloof raakten, zich daarbij beroepend op de leer, dat
kerk en staat twee onafhankelijke machten waren. Van
zijn eigenlijk bezwaar durfde hij daarin geen melding
maken ,,om onze tegenpartij in de vergadering, die tog de
talrijkste zijn, geen vuur te doen vatten zonder nood
zakelijkheid". De katholieken, zoo eindigde hij, waren zeer
verheugd over het aanlichten der Vrijheid. Tot het gebouw
der Vrijheid wilden zij gaarne het h u n n e bijdragen, таги:
zij verzochten dan ook, in hunne kerkelijke vrijheid niet te
worden gestoord Ό ' ) . Dit request kon door Berendtzen,
die aan een beenkwaal leed, niet persoonlijk bij de Repre
sentanten worden ingediend, waarom hij een der Utrecht
sche pastoors, waarschijnlijk Tellegen, hiermede belastte.
Deze schoof het onaangename werkje af op zijn collega

P. F. Kluts.

99)
Dagverhaal der Nationale Vergadering. II, 5 6 5 — 5 6 8 en 575—5Θ0.
100)
Berendtzen aan Ten Hulscher, Maareen 20 Maart 1795 : Oud·
archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken·
Brieven. . . . over den eed.
101)
Oud-archief Aartsbisdom Utrecht, n. 2 3 · · · с
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De Utrechtsche pastoors, die het onaanvaardbare van
den biddag-brief niet inzagen, weigerden echter aan
het verlangen van Berendtzen, dat zij het request
mede zouden onderteekenen, te voldoen, waarop Kluts
het stuk aan den aartspriester terugzond met de
waarschuwing, om zich niet ontijdig en zonder noodzaak
de indignatie der Representanten op den hals te halen.
Berendtzen herhaalde zijn bevel en motiveerde zijn afwijzing, doch zonder resultaat. De pastoors bleven bij hun
houding. Zij beriepen zich op een herhaald gebod der
municipaliteit tot afkondiging van den brief en op de
mededeeling van den representant G. de Heer uit Amersfoort, die verklaard had, dat de Representanten zich in het
geheel niet in kerkelijke zaken zouden mengen. Mocht de
een of ander iets dergelijks in de vergadering voorstellen,
dan zou de geestelijkheid daarvan direct op de hoogte
worden gebracht , 0 2 ) . Nu de zaken zoo stonden, moest
ook Berendtzen zelf den brief wel laten voorlezen, niet
echter zonder de geïncrimineerde passage weg te laten en
nog eenige kleinere correcties aan te brengen.
Eerst in Januari 1797 kwam te Utrecht het invoeren
van een verklaring voor de geestelijken ter sprake, waarbij
zij onderwerping zouden moeten beloven aan den bestaanden regeeringsvorm, gegrond op de souvereiniteit van het
volk en op de vrijheid en gelijkheid. Bovendien zouden zij
zich moeten verplichten, om daaraan nimmer, hetzij in het
openbaar, hetzij particulier, door redeneeringen, lessen of
onderwijs afbreuk te doen, doch om in dezen geest steeds te
zullen medewerken onder erkenning, dat zij door geen
enkele geestelijke of wereldlijke macht van deze belofte
zouden kunnen ontslagen worden.
Met veel moeite had de representant J. Steenbeek weten
te bewerken, dat de beslissing hieromtrent acht dagen werd
opgeschort. Hij stelde zich in dezen tijd met Berendtzen in
verbinding, ten einde van hem te vernemen, of deze verklaring voor de Roomsche geestelijkheid aanvaardbaar
was , 0 3 ) . Uit de correspondentie van den aartspriester blijkt
helaas niet, welk standpunt hij tegenover deze verklaring
102, P. F. Kluts aan Berendtzen, Utrecht 28 Februari 1795 : AU voren,
n. 2 3 · · · a.
103) J. Steenbeek aan Berendtzen, Utrecht II Januari 1 7 9 7 : AU
voren! n. 134 a.
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heeft ingenomen. Misschien mogen wij uit dit stilzwijgen
en uit vroegere uitlatingen van Berendtzen, die immers de
volkssouvereiniteit als feit niet afwees, concludeeren, dat
hij de verklaring zal hebben goedgekeurd, tenzij hij nog
bezwaren heeft gehad tegen de onbepaalde formuleering
van vrijheid en gelijkheid.
De eed op de volkssouvereiniteit en op de Rechten
van den Mensch, welke op 22 Mei 1795 in Overijsel aan
de representanten, municipaliteitsleden en secretarissen
werd voorgeschreven, schijnt vrijwel nergens tot moeilijk'
heden aanleiding te hebben gegeven. De geestelijkheid was
hierbij niet gemoeid , 0 4 ) .
In Brabant werd een dergelijke eed voorkomen, vooral
door de activiteit van viceiris Van Alphen. Reeds op 22
Mei 1795 had deze ten overstaan van Ten Hulscher de
vrees geuit, dat, nu de voormalige Generaliteitslanden bij
het Haagsch verdrag van 16 Mei weer aan de Bataaf sehe
Republiek gekomen waren, ook daar wel spoedig een eed
van de geestelijken gevraagd zou worden , 0 5 ) . Inderdaad
waren dergelijke plannen in de maand Juni bij de Provisioneele Representanten van Bataafsch Brabant aan de
orde , 0 6 ) . Op advies der commissie, welke in Den Haag
de belangen van het nieuwe gewest moest bepleiten , 0 7 ) ,
publiceerden de Representanten op 25 Juni de Rechten
van den Mensch, doch tot een eed op die Rechten kwam
het vooralsnog niet. Toen echter in September de geruchten
hieromtrent opnieuw opdoken, zond Van Alphen uitvoerige
„remarques", die] door een „weidenkenden kerkvriend",
den advocaat Cornells van Boxtel, waren opgesteld naar
pastoor Ignatius van Gils te Breda, in welke stad de Representanten gedurende deze periode vergaderden , o e ) . Op
grond van een courantenartikel werd in dit stuk wel wat
overdreven optimistisch beweerd, dat de Franschen het
vorderen van /een eed op politieke of godsdienstige
104)
J. Tbeunisz, Overüeel in 1795. 90.
105)
Van Alphen aan Ten Hulecber, Schünde] 22 Mei 1795 : Oudarchief Biadom Haarlem. Dooi : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken.
Brieven A. van Alphen.
106)
Resolutiën 20, 23 en 25 Juni 1795 : R.A. 's-Hertogenbosch. C.B. 6.
107)
Rapport van H. Verhagen en J. A. Krieger, Tilburg 20 Juni 1795:
Archief als voren, G. Β. 8.
108)
Remarques op eenige pointen wegens den e e d . . . . : Archief Bis
dom 'я-Hertogenboech. Verzameling Schutjes, Bundel : Van Alphen. —— Vgl.
Ign. van Gils aan Van Alphen, Breda 13 October 1795 : Archief als voren.
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begrippen thans zelf „voor tyrannike verclaeren" , 0 9 ) .
Vele van de z.g. Rechten van den Mensch acht de schrijver
in strijd zoowel met den Roomsch-Katholieken, als met den
protestantschen godsdienst. Ten bewijze zou men aan de
Representanten de brochure van professor Cras en Van
Gils' Memorie over den Eed kunnen overleggen. Het zou
beter zijn, sommige van die Rechten als burgerlijke plichten
van den eenen mensch ten opzichte van den anderen voor
te schrijven en zich dan verder niet meer in publication of
resolutiën op die Rechten te beroepen.
Pastoor van Gils moest deze punten met de representanten J. Havermene uit Etten en F. G. van der Borght
uit Lith bespreken, om door hun invloed het afkondigen
van den eed te voorkomen. Deze methode, welke de vicaris
in meerdere kwesties van religieuzen aard met succes
toepaste, had ook nu het gewenschte resultaat. In de vergadering der Representanten, welke op 1 October 1795 te
Tilburg werd gehouden, deed Pieter Vreede het voorstel,
om in verband met de verspreide geruchten over het vorderen van een eed, waardoor vooral onder de Roomsche
geestelijkheid ongerustheid was ontstaan, het standpunt
der vergadering duidelijk publiek te maken. Hij wees hierbij
op de beroering, welke de eed blijkens de verschenen
geschriften elders reeds had gewekt en op het gevaar,
hetwelk een theologisch dispuut over de geoorloofdheid
van den eed voor Bataafsch Brabant zou opleveren, vooral
„zoo het met die steeds aenwakkerende drift en haetelijkheden verzelt ging, als doorgaens het geval is bij godgeleerde geschillen". Nog dienzelfden dag werd door de
Representanten een publicatie vastgesteld „tot gerust109) Journal de Leyde. 1795 n. 62, aupplement. — Aanvankelijk had
de „Reaction Thermodorienne" na den val van Robeapierre (27 Juli 1794)
de anti-kerkelijke politiek gewoon doorgezet. Na de overeenkomst met de
Vendée ( 1 7 Februari 1795) schonk de Conventie aan de katholieken een
zekere godsdienstvrüheid (21 Februari d.a.v.). Lang duurde dit echter niet.
In Augustus werden de concessies weer ingetrokken en op 25 October
werd geordonneerd, om de strafwetten tegen de priesters van 1 792 en I 793
binnen 24 uur uit te voeren. (V. Claassen, De kerkvervolging in Frankrijk
tijdene het Directoire. Historisch Tijdschrift, I, 1923, 1 8 7 — 1 9 2 ) . Wij moeten
hieraan nog toevoegen, dat de Conventie op 29 September 1795 ( 7
Vendémiaire An IV) aan de geestelijkheid de volgende declaratie voorschreef : „Je reconnais que l'Université des Citoyens françois est le Souverain
et je promets soumission et obéissance aux lois de la République". Anthonius
van Cils hield deze verklaring voor ongeoorloofd. (Archief Seminarie
Haaren. Papieren Van Gils, Bundel: Over de declaratie en bons, n. 14 en 1 5 ) .
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stelling van alle onze medeburgers '. Hierin verklaarden zij,
dat dergelijke burgereeden wel onder een despotiek bestuur
noodzakelijk konden zijn, doch niet onder het genot der
burgerlijke vrijheid, zooals die thans werd genoten. Een
eed af te vorderen omtrent inwendige gevoelens viel buiten
de bevoegdheid van het civiele bestuur, dat hoogstens een
eed van gehoorzaamheid aan de wetten zou kunnen vragen.
Doch ook dit achtten zij overbodig en dus schadelijk,
waarom zij uitdrukkelijk verklaarden noch van geestelijken
noch van burgerlijke ambtenaren een burgereed te zullen
vorderen ' , 0 ) . Dit stuk werd, zooals wij boven reeds gezien
hebben, ook bij de bestrijding van den Hollandschen eed
meermalen aangehaald en het heeft ongetwijfeld invloed
gehad op de mildere houding, welke daar in den herfst
werd aangenomen.
Spoedig dreigden er echter nieuwe moeilijkheden. Vanaf
29 Mei 1795 werden er door de gewesten eindelooze
onderhandelingen gevoerd over het plan tot bijeenroeping
der Nationale Vergadering ' ' ' ) · De diepe tegenstellingen
tusschen de mannen van 1787, die van de gewestelijke souvereiniteit wilden redden wat zij konden, en
de voorstanders van de staatseenheid kwamen hierbij
ten duidelijkste aan het licht. Tot deze laatste groep,
in Holland zeer sterk, in de landprovinciën een luidruchtige
minderheid, behoorden vele in Frankrijk ,,gedresseerde
revolutionnairen", de mannen der clubs, de „centralen",
die in alles het voorbeeld der groóte revolutie wilden
navolgen. Vanuit dezen hoek bleef men aandringen op
zuivering en remotie van allen, die van reactionnaire neigingen, van aristocratische of federalistische smetten konden
worden verdacht en hiervoor achtte men de eeden en
verklaringen het geëigende middel. In dit verband kan het
geen verwondering wekken, dat bij de besprekingen over
het „Plan" door Holland en door eenige meer geavanceerde
elementen in Overijsel werd voorgesteld, om in de verklaringen, welke zoowel voor de kiezers in de grondvergaderingen als voor de toekomstige leden der Nationale
Vergadering zouden worden vastgesteld, een verwijzing
110)
Résolution 1 October 1 7 9 5 : R. Α. '«-Hertogenboach. G.B. 6;
Ingekomen stukken : Alt voren, С В. IO.
111)
H. T. Colenbrander, De Bataaftche Republiek. 7 4 — 7 9 .
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Haar de Rechten van den Mensch op te nemen " 2 ) . In
het eindrapport over dit „Plan", dat in October te 's-Gravenhage aan de orde was en dat in zijn geheel het karakter
van een compromis droeg, werden de Rechten echter niet
genoemd en had men zich tevreden gesteld met de vol
gende verklaring voor de kiezers :
„Ik verklaare, voor wettig te houden alleen zoodanigen
Regeeringsvorm, welke gegrond is op de Oppermacht des
geheelen Volks, en, diensvolgens, houde ik voor onwettig,
en daar mede strijdende, alle erfelijke Ampten en Waardig
heden· ПЭ).

Dezelfde verklaring werd gevorderd van de kiezers voor
het Intermediair Bestuur νεαι Holland, dat de taak det
Provisioneele Representanten zou overnemen, totdat de
constitutie zou zijn tot stand gekomen en eveneens bij de
stemming over de eerste grondwet in Augustus 1797 ' , 4 ) .
Toch werden ook tegen deze verklaring van verscheidene
zijden moeilijkheden naar voren gebracht. Voor professor
Cras was zij de aanleiding, om zijn „Bedenkingen en
Bezwaren" .met een „Tweede noodwendig Aanhangsel"
te vermeerderen " 5 ) . Velen lieten zich door de verklaring
weerhouden van deelname aan het politieke leven en ver
schenen niet in de grondvergaderingen ' , 6 ) . De katholieken
in Holland schijnen echter dit bezwaar niet te hebben
gevoeld. Uit het merkwaardig staatje, dat Colenbrander
geeft betreffende de opkomst bij de stemming over de
constitutie in Augustus 1797, blijkt, dat in Holland juist
de katholieken zeer actief waren. Bij een algemeen gemid
delde van ruim 36 stemmen per grondvergadering, waar
men bij voltallige opkomst telkens een kleine honderd
stemmen had kunnen verwachten, haalt het zuiver katho
lieke dorp Poeldijk 99 stemmen en Wateringen, een dorp
112)
С Rogge. Tafereel
5 75 ; — J. Theuniez, Overijeel in ! 795. II 3.
113)
C. Rogge, T a f e r e e l . . . . 6 1 6 noot. — D e hiitorie der politieke
eeden (Kn. 2 2 7 4 8 ) 4 9 — 5 4 . De gekozenen moeiten, onder meer verklaren,
aan geen vorst of buitenlandtche macht verbonden te zijn. waaraan in
Holland nog werd toegevoegd „hetzij kerkelijke of waereldlijke". Kn. 22748
zag hierin een bezwaar voor de Roomichen en ipeciaal voor de priester«,
om in het Intermediair Bestuur van Holland zitting te nemen. Ciamberlani
deelde dit bezwaar, zooals wjj boven reeds zagen.
114)
Dagverhaal Nationale Vergadering. VI, 6 0 4 .
115)
Petit 7693, blz. 6 5 — 1 2 1 .
116)
Historie der politieke eeden (Кл. 2 2 7 4 8 ) 6 0 .
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mét Veel katholieken, 90 stemmen , , y ) . Het lijkt mij zeef
waarschijnlijk, dat wij hier mede een verklaringsgrond
hebben voor het groóte aantal katholieken, dat door
Holland naar de Nationale Vergadering werd afgevaardigd.
Bij de disputen over het handhaven van deze verklaring
voor de stemming over de grondwet wordt dit door een
vijftal katholieken warm bepleit, terwijl geen enkele zich
als tegenstander doet hooren " e ) .
In Brabant was echter tegen deze verklaring reeds verzet
gerezen, zoodra zij in den herfst van 1795 ter sprake
kwam. Had men hier niet een erkenning van de volkssouvereiniteit als eenig wettigen regeeringsvorm ? Werd
daardoor niet de regeeringsvorm der katholieke kerk als
onwettig verworpen ? Mochten de erfelijke ambten wel
per se en onder alle omstandigheden als onregelmatig
worden beschouwd en worden afgeschaft zonder de
bezitters schadeloos te stellen ? Pastoor van Gils stelde in
dezen geest een geschriftje op, dat met het oog op een
eventueele uitgave aan Vein Alphen werd voorgelegd.
Tegelijk maakte de vicaris het plan, wederom eenige
katholieke representanten in den arm te nemen, ten einde
deze verklaring in Den Haag ingetrokken te krijgen. De
Bossche advocaat Cornells van Boxtel gaf echter den raad
hiermede liever wat te wachten, daar de omstandigheden
voor de Brabantsche Representanten op dat moment al te
moeilijk waren. Het zelfbestuur van Brabant was te
's-Gravenhage immers nog niet erkend en indien er nu
bezwaren werden gemaakt tegen de verklaring, zou men de
Haagsche beeren een prachtig argument verschaffen om
dit te weigeren ! Bovendien was het mogelijk de verklaring te
verstaan alleen met betrekking tot de Bataafsche Republiek,
waarin de feitelijke volkssouvereiniteit gerust kon worden
erkend. Dan verdwenen de moeilijkheden van natuurrechtelijken aard. Waar het groóte publiek de verklaring
in ieder geval zoo zou opnemen, deed men beter hen ter
goeder trouw te laten, temeer, daar velen anders de verklaring toch zouden afleggen " 9 ) .
117)
H. T. Colenbrander, De Bataafeche Republiek, θ6 noot. In het
katholieke Brabant i» het gemiddelde maar 65.
118)
Dagverhaal Nationale Vergadering. VI, 5 9 1 — 5 9 7 en 603 V.
119)
J. H. van der Borghi aan Van Alphen, 'a-Hertogenboach 27
October 1795 : Archief Biadom 'a-Hertogenboach. Verzameling Schutje*,
Bundel : Van Alphen.
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Tegen dit advies schijnt Van Alphen de hulp de Représentanten inderdaad te hebben ingeroepen. Wij zien de
Brabantsche deputatie, die te 's-Gravenhage de onderhandelingen voerde over de erkenning van haar gewest, althans
haar best doen, om verandering van deze verklaring te
verkrijgen , 2 0 ) . Maar zij slaagde daarbij niet en ook in
het „Plan van het Departementaal bestuur van Bataafsch
Brabant", dat door de Provisioneele Represenanten op 23
November 1795 werd aangenomen, moest de gewraakte
verklaring voor de kiezers, in afwijking van het oorspronkelijk concept, onder pressie van Den Haag worden
opgenomen ^ 1 ) .
Uit het „Reglement op het Municipaal Bestuur", dat begin 1 796 aan de orde kwam , 2 2 ) , wist men in Brabant een
dergelijke verklaring echter verwijderd te houden, ondanks
het drijven van meer radicaalgezinde bevolkingsgroepen ' 2 3 ) .
Tegelijk met het concept-reglement, dat door Guljé en den
bekeerling Van Ghert uit Baarle-Nassau op 17 Februari
werd ingediend, hadden de Representanten een adres van
de Vaderlandsche Sociëteit te Breda ontvangen, waarin
verzocht werd, om vóór de verkiezing aan alle burgers den
eed op de volkssouvereiniteit te vragen , 2 4 ) . Dit verzoek
werd door de Representanten afgewezen. Wel werd in het
reglement van de gekozenen, en ook van de schepenen,
de drossaarden, de secretarissen en de griffiers een eed of
belofte gevraagd, dat zij hunne posten getrouw zouden
waarnemen en de Rechten van den Mensch en Burger
zouden handhaven, doch een eed of verklaring voor de
kiezers werd daarin niet opgenomen. Zeer nadrukkelijk
protesteerde hiertegen de representant G. Vogelvanger,
die erkenning van de rechten en van de oppermacht des
120)
Krieger с.·, aan Prov. Representanten van Bataafech Brabant,
'•-Gravenhage 11 en 12 November 1795 : R.A. 'e-Hertogenboech. G.B. 12.
121)
Reaolutiën 2, 1Э, 19 en 23 November 1795 : Archief ala voren.
G. B. 6. — Vgl. het concept der commiasie-Nahuy· d.d. 13 November (G. B.
12) en den brief van Ign. van Gila aan Van Alphen, Breda, 27 Januari
1796 : Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes, Bundel :
Van Alphen.
122)
Notulen Comité van Algemeen Welzijn, 22 en 2
Januari, θ
Februari 1796 : R. A. 's-Hertogenbosch. G.B. 148, fol. 20, 25 en 38 vo.
123)
Missive van de Vaderlandsche Sociëteit in den Fijnaart, 27 Januari
1 7 9 6 : Als voren. G.B. 148. fol. 24.
124)
Resolutiën 17 Februari 1 7 9 6 : Archief als voren, G.B. 3 7 ; —
Ingekomen stukken, G. B. 4 3 .
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Volks door de stemgerechtigden bleef eischen , 2 5 ) . De reden,
welke de vergadering had aangehaald, ten einde de verklaring te kunnen afwijzen, „de huiverigheid van veele
braaven tegen het doen derzelve", vond hij niet steekhoudend. Den 1 1 en Maart werd het project echter zonder
de verklaring door de Representanten gearresteerd, om vervolgens op 1 April te worden bekend gemaakt. Op 1 7 April
zou het aan een volksstemming onderworpen worden,
waarbij de tegenstemmers hunne bezwaren schriftelijk en
onderteekend zouden moeten overleggen , 2 6 ) . Van te
voren kwamen er echter reeds zooveel aanmerkingen bij
de Representanten in, dat zij besloten de volksstemming
van 17 April maar uit te stellen en de bevolking eerst
gelegenheid te geven, om hunne consideratiën in te
dienen , 2 7 ) . Vicaris Van Alphen maakte hiervan gebruik,
om „als hoofd van de Roomsche kerke van het bisdom
van 's-Hertogenbosch", officieel dus, in een uitvoerige
memorie bezwaar te maken tegen de eeden of beloften op
de Rechten van den Mensch, welke aan de ambtenaren
werden voorgeschreven , 2 e ) . Hij herinnerde nog eens aan
het principieele verzet tegen den eed in Holland en aan de
geschriften, welke daartegen verschenen waren, in het
bijzonder aan de Bossche Memorie. Hij gaf toe, dat de
oppositie bij sommige ambtenaren wellicht kon zijn voortgekomen „uyt eene quaede intentie", uit aanhankelijkheid
dus aan de vorige regeering. Bij velen waren echter zuiver
gewetensbezwaren in het geding, zooals ook door de Provisioneele Representanten van Holland in hunne publicatie
van 11 December 1795 was erkend. Hij beriep zich vervolgens op de geruststellende verklaring der Provisioneele
Representanten van Bataafsch Brabant d.d. 1 October 1795,
waarbij zij hadden beloofd, „nog van pastoren, nog van
capellaenen, nog van predikanten, nog van andere geestelijke persoenen of wereldlijke amptenaeren" een burgereed te zullen vorderen. Deze publicatie had, zooals algemeen bekend was, in geheel Bataafsch Brabant groóte
vreugde gebaard en was door het stadsbestuur van Amster125) Reaolutiën 9 Maart 1 7 9 6 : Archief ale voren, G.B. 37.
126) Reaolutiën II Maart en I April 1 7 9 6 : AU voren.
127) Reaolutiën 13 April 1 7 9 6 : Ala voren.
128) Memorie over den eed, volgena het Concept Reglement van het
municipaal bestuur af te vorderen : Archief Biadom 'a-Hertogenboach.
Verzameling Schutjes, Bundel : Van Alphen.
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dam aan Holland ten voorbeeld gesteld. Welnu, alle
bezwaren, welke tegen den Hollandschen eed in de verschillende geschriften naar voren waren gebracht, golden
ook tegen den eed, welke in het nieuwe reglement voor de
ambtenaren was voorgeschreven. Het formulier der Rechten
van den Mensch, dat op 25 Juni 1795 in Brabant was
afgekondigd, was immers hetzelfde als het Hollandsche.
Dezelfde moeilijkheden, die zich in Holland hadden voorgedaan, waren dus ook hier te verwachten en er zouden
er velen zijn, zoo waarschuwde de vicaris, die zich liever
alles zouden getroosten dan hun geweten geweld aan te
doen, „waer van de nadeelige gevolgen voor 's volks
welwesen U liede doorsigt mackelijk sal penetreere". Hij
verklaarde dan, dat naar zijne meening, geen enkele katholiek
dezen eed kon afleggen, van anderen kon afnemen of
daartoe kon aansporen, zoodat hij genoodzaakt zou zijn,
het concept-reglement te verwerpen. Wijl deze bezwaren
bij hem en bij anderen „geensins uyt een quaed hart", dus
niet uit sympathie voor hét oude bestuur voortkwamen,
verzocht hij de Representanten, om den eed en de belofte
ter zijde te stellen of te veranderen, zooals in Holland bij
de publicatie van 11 December 1795 was gebeurd.
Terecht kon Van Alphen onder de minute van dit stuk
schrijven : ,,dese memorie is geweest van de aldergelukkigste
uytwerksels". De Representanten luisterden immers naar
zijn oordeel en stelden reeds op 2 Mei 1796 een nieuw
eedsformulier voor de provinciale ambtenaren vast, dat
als volgt luidde :
„Ik verklaare te erkennen de Oppermagt des Volks van
Bataafsch Braband, en beloof aan hetzelve en aan de Vergadering van deszelfs Representanten, als hetzelve vertegenwoordigende, gehoirw en getrouw te zullen zijn, en nimmer
iets, middeljjk of onmiddelyk, te zullen ondernemen of
doen, tot wed er invoering van het stadhouderschap, of van
eeniger Erfeljjke Ampten of Waardigheden, en voords mij
in alles stiptelijk te zullen reguleeren, naar het Reglement
en de Instructie, gearresteerd door voormelde Representanten" 129).

Het reglement op het municipaal bestuur geraakte echter
ondanks den aandrang van verschillende gemeenten, zooals
129)
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Retolutiën 2 Mei 1 7 9 6 : R. A. VHertogenboech. G.B. 37.

Steenbergen, Breda, Helmond en Bergen-op-Zoom, op de
lange baan verzeild , 3 0 ) . Een tweede plan, dat op 21 Juni
1796 werd ingediend, verdwaalde in den doolhof van
commissies, welke daaromtrent rapport moesten uitbrengen , 3 1 ) . Bovendien had de Nationale Vergadering ten
einde federalistische tendenzen bij de gewesten tegen te
gaan op voorstel van Krieger een aanschrijving d.d. 10 Juni
verzonden, waarbij werd bepaald, dat in afwachting der
constitutie hoogstens voorloopige bestuursveranderingen
mochten worden ingevoerd , 3 2 ) . De Representanten van
Brabant beperkten zich dus tot het treffen van afzonderlijke, plaatselijke voorzieningen, waarbij de verklaring voor
de kiezers steeds achterwege bleef. Op verschillende plaatsen, te Bergen-op-Zoom, Tilburg en Breda, leidde dit tot
verzet van de zijde der heftigste revolutionnairen, die in
de verklaring een prachtig middel zagen, om de meer
gematigde elementen van de stemming terug te houden.
Te Breda vorderde de municipaliteit zelfs op eigen houtje
een dergelijke declaratie van de stemgerechtigden, wat tot
ongeregeldheden aanleiding gaf. Bij een nieuwe stemming,
— nu zonder verklaring, — die door een commissie uit de
Representanten zou worden geleid, weigerde zij hare
medewerking. Ofschoon de Representanten militaire
patrouilles hadden laten aanrukken om de orde te handhaven, wist de Vaderlandsche Sociëteit de stad in rep en
roer te brengen. Zij bewaakte het stadhuis, waar gestemd
zou worden, vanuit de omliggende cafe's en oefende een
zoodanige intimidatie uit, dat men de stemmen aan huis
moest laten ophalen , 3 3 ) .
Uit alle drie de genoemde plaatsen wendde men zich
met klachten over de Representanten tot de Nationale
Vergadering, waar men over de houding van het Brabantsche bestuurscollege zeer slecht te spreken was , 3 4 ) .
130) Resolutiën 23 Auguatui, 19 September 1796 en 6 April 1 7 9 7 :
Als voren.
131) Resolutiën 21 Juni 1 796 en 6, 14, 27 April, 3 Mei I 797 : Als voren.
132) Dagverhaal Nationale Vergadering. I, 268 en II, 90. — Notulen
Comité van Algemeen Welzijn, 27 Juni 1 7 9 6 : R. A. '»-Hertogenbosch.
V.G.B. 148 fol. 164 vo.
133) Representanten van Bataafsck Brabant aan de Nationale Vergadering, 23 September 1797 : Archief als voren. Register van Correspondentie,
G.B. 76 fol. 153 v o — 1 9 1 . Het standpunt der tegenpartij: Kn. 22954.
134) Dagverhaal Nationale Vergadering. VI, 704; VII, 5 8 — 6 1 , 9 0 — 9 2 ,
168 en 264.
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Feitelijk durfde alleen Havermans uit Etten voor zijn gewest
opkomen en, zij het op schuchtere wijze, de vraag naar
voren brengen, of men de Representanten wel tot het
vorderen van een verklaring kon dwingen. Vreede daarentegen meende, dat de weigering om een verklaring af te
vorderen lijnrecht in strijd was met den geest der omwenteling. Nolet oordeelde, „dat de zaak der Vrijheid i n . . . .
Bataafsch Braband. . . . tot een staat is gekomen, die van
de akeligste gevolgen kan zijn". V a n Hooff merkte wat
spottend op, dat „het scheen, dat z i j . . . . een kleine
Republiek hadden willen daarstellen" en Ockerse noemde
hun handelwijze „despoticque". Wanneer men hun gedrag
van naderbij beschouwde, zoo riep deze afgevaardigde uit,
dan maakten zij alle banden los, welke hen aan deze vergadering verbonden hielden ; ja wat bleef er over tusschen
hun gedrag en een volkomen contra-revolutie. Op voorstel van Witbols verklaarden zich vele leden voor het
zenden eener personeele commissie uit de Nationale Vergadering, zooals men ook in de kwestie der Friesche
troebelen had gedaan, doch dit uiterste middel werd
nog even aangehouden, om atan het
Brabantsche
bestuur gelegenheid te geven, zijn gedrag „ware het
mogelijk" te verantwoorden. Intusschen werden de genomen maatregelen door de Nationale Vergadering opgeschort.
In hunne verdediging van 23 September 1797 wezen de
Representanten van Bataafsch Brabant er op, dat de
ondervinding hun geleerd had, hoe vele voorstanders van
de tegenwoordige orde van zaken wegens dergelijke verklaringen liever van hun stemrecht afzagen, dan zich aan
gewetensdwang bloot te stellen, terwijl anderen, die bekend
stonden als aanhangers van den voormaligen regeeringsvorm, niet aarzelden toch de verklaring af te leggen, zonder
dat men overigens reden had, om aan een echte bekeering
te denken. Zij achtten zich niet bevoegd, van de kiezers
voor de municipaliteiten een verklaring te vorderen, die
alleen voor de kiezers der hoogere bestuurscolleges was
voorgeschreven. Overigens gaven zij toe, dat zij wel een
„patriottische verklaring" van de gekozenen zouden gevraagd hebben, „indien ( h u n ) de handen niet gebonden
waren geweest, en zulks zonder voorafgaande toestemming
des volks zoude kunnen geschieden". Men mocht hen niet
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van anti-patriottische gevoelens verdenken en nog minder
van steun aan de Oranje-vrienden, die overigens in hun
gewest niet talrijk waren. Zij beloofden een algemeene
regeling voor de verkiezing der municipaliteiten te zullen
ontwerpen en benoemden daartoe ook inderdaad een com
missie, die echter bij den staatsgreep van 22 Januari 1798
nog steeds niet met haar werk klaar was , 3 5 ) . Het lijkt
wel erg sterk op lijdelijk verzet.
Men heeft er in Brabant zelfs een oogenblik over
gedacht, om de publicatie der Nationale Vergadering van
25 Juli 1797 , 3 6 ) , waarbij bepaald werd wie over de
grondwet zouden mogen stemmen, niet af te kondigen,
omdat daarin wederom een verklaring werd gevorderd.
Dat op deze wijze velen practisch van hun stemrecht
werden beroofd, achtten de Representanten in strijd met
de billijkheid en met Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap.
Bovendien bestreed men het recht der Nationale Vergade
ring, om aan de nog bestaande gewesten voor te schrijven,
wie hunner medeburgers zij tot de stemming over de
grondwet wenschten toe te laten. Men durfde dit standpunt
echter niet door te zetten en besloot ten slotte toch, de
publicatie maar rond te zenden l 3 7 ) . Het blijkt echter, dat
in Brabant bij de verkiezingen hier en daar met de bewuste
verklaring de hand werd gelicht 1 , з ) .
Uit het voorafgaande is wederom duidelijk geworden,
dat er een groot verschil in houding bestond tusschen de
Hollandsche katholieken aan den eenen kant en de
Brabantsch-Utrechtsche groep àan den anderen kant. Scherp
werd dit verschil geformuleerd door den nuntius Ciamberlani, die aartspriester Berendtzen waardeerde, als den van
alle nieuwigheden afkeerigen wachter op de grenzen van
het Hollandsche district, welks priesters zich wel wat lichtvaardig en al te zeer verlokt door de schijnwinsten, welke
te behalen schenen, bij de nieuwe orde van zaken aan-

135) Resolutiën 19 September, 13 October, 22 December 1 7 9 7 : R. A.
'a-Hertogenboech. G.B. 3 2 en 3 3 .
136) Dagverhaal Nationale Vergadering. VI, 604.
137) R. A . 'a-Hertogenboech: Notulen Comité van Algemeen Welzijn.
31 Juli 1797 ( G . B . 150 fol. 28Θ) en Register der Rapporten 1797, II (G. B.
154 fol. 24 v o — 2 6 ) .
136)
Dagverhaal Nationale Vergadering. VII, 759.
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sloten I 3 9 ) . De tegenstelling ligt, subjectief gesproken,
echter niet in de sferen der orthodoxie, die ook voor de
Hollandsche groep ontwijfelbaar vaststaat. Het geheele
dispuut komt neer op een kwestie van theologische
accuratesse, hier en daar zelfs van theologische scrupulositeit,
welke echter haar rechtvaardiging vindt in het inderdaad
benauwende uitzicht op Frankrijk. W a a r de Hollanders
formuleeringen en mondelinge verzekeringen in goed vertrouwen aanvaardden, waar zij — terecht — de nieuwe
machthebbers bleven zien als N e d e r l a n d s c h e omwentelaars, waar zij de modewoorden van den tijd met eigen
gedachten-inhoud vulden, zag men te Maarsen en te
Schijndel veel critischer toe. W a t onjuist was geformuleerd,
beschouwde men daar, ongeacht de bedoelingen, als een
dwaling. W a t misverstaan kon worden, heette geVaarlijk.
W a t onduidelijk was, diende te worden gewantrouwd. Zoo
kwam men er wel eens toe, in staatsstukken de nauwkeurigheid te vorderen van een theologisch handboek. De
dominant is hier Leuven in den persoon van Anthonius
van Gils, waardoor zoowel de Francophobie als de eindelooze distincties verklaard zijn. Wij moeten daarbij niet
vergeten, dat ideeën als vrijheid van drukpers, gelijkstelling
van godsdiensten in een van de kerk gescheiden staat ook
thans nog door de katholieke kerk worden verworpen en
de theoretische verdedigers daarvan gedurende de 19 e eeuw
meermalen zijn veroordeeld.
3.

De verklaring van afkeer van het stadhouderschap»
aristocratie, federalisme en regeeringloosheid.

Tijdens de gematigde regeering van het Directoire was
in Frankrijk de royalistische, reactionnaire beweging sterk
gegroeid. In den loop van 1797 schijnen ook onder de leden
van het Wetgevend Lichaam ernstige plannen naar voren
te zijn gekomen, die ten doel hadden het koningschap in
139) Ciamberlani aan Berendtzen, Munster 15 Maart 1797 : Oud-archief
Aartabiadom Utrecht, n. 2 ( 1 3 ° ) . ,
Opportunum ac neceasarium
erat, virum S. Sedi inter omnes addictiaaimum ac novitatibua, quae aemper
obease poaaunt, adveraum collocare prope Hollandiae Districtum, cujus
preabyteri miaaionarii, futura parum perpendentes, et nimia capti per
apparentia, quae hiace temporum circumstantiia promittuntur bona, easdem
novitates amare, et perquirere videntur. Faveas, quaeso, quidquid novi ip*i
meditentur me edocere, ut ego muneri meo Sacram Congregationem, ut
adhuc feci, animadvertendi aatisfacere v a l e a m . . . . "
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constitutioneelen zin te herstellen. Zelfs een tweetal leden
van het Directoire waren deze partij toegedaan. De drie
overige republikeinsch-gezinde directeuren achtten het in
deze omstandigheden noodzakelijk hun toevlucht te nemen
tot een staatsgreep om de republiek te redden. Zij zochten
wederom aansluiting bij de Jacobijnenpartij en met den
steun van Napoleon Bonaparte, die toen juist zijn schitterenden Italiaanschen veldtocht achter den rug had, werden
de leiders der koningsgezinden gevangen genomen en het
Wetgevend Lichaam van royalisten gezuiverd. (18 Fruc
tidor, 4 September 1797) 4 0 ) .
De mannen van Fructidor keerden zich na hunne overwinning zeer nadrukkelijk tegen de katholieke kerk, die
sedert 1796 in Frankrijk wederom eenigszins was opgeleefd
en in de laatste maanden vóór Fructidor zelfs een betrekkelijke rust genoten had. De ,,lois de Fructidor" verplichtten
alle teruggekeerde .prêtres insermentés" op doodstraf het
land terstond te verlaten ; alle priesters, die sedert de
„réaction thermidorienne" (Juli 1794) in vrijheid waren
gesteld, moesten opnieuw worden gearresteerd en van de
overigen werd een eed geëischt van haat tegen het koningschap. Tegen de weigeraars werd zeer scherp opgetreden :
28 hunner werden ter dood veroordeeld en niet minder dan
1657 werden naar de moorddadige strafkolonie Cayenne
verbannen ' ^ 1 ) .
Ook in de Zuidelijke Nederlanden werd nu de wet van
7 Vendémiaire An IV (29 September 1795) „sur la police
extérieure du Culte", welke daar nog steeds niet was
ingevoerd, op 31 Augustus 1797 afgekondigd. Deze wet
beperkte de uitoefening van den godsdienst tot de kerkgebouwen en onderwierp de priesters aan een aantal vernederende bepalingen. Bovendien schreef zij voor, dat de
priesters een eed moesten afleggen, waarbij zij de gezamenlijke Fransche burgers als souverein erkenden en onderwerping beloofden aan de wetten der Republiek. Op 5
September verplichtte men hen bovendien tot den eed van
haat tegen het koningschap , 4 2 ) .
140) G. Lefebvre, R. Guyot et Ph. Sagnac, La Révolution Française.
367—372.
141) V. Claasaen, De kerkvervolging in Frankrijk tijden* bet Directoire.
HUtoriach Tijdschrift. I ( 1 9 2 3 ) 1 9 9 — 2 0 1 .
142) H. Pirenne, Histoire de Belgique. VI, 1 0 2 — 1 0 6 .
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De Mechelsche vicaris-generaal J. F. G. Huleu en de
bekende historicus S. P. Ernst, pastoor te Afden, verdedigden de geoorloofdheid van deze eeden in een aantal
brochures , 4 3 ) . Van alle kanten werden deze geschriften
echter bestreden en de overgroote meerderheid van den
Belgischen clerus weigerde de eeden af te leggen. Kardinaal
Franckenberg sprak er zijn veroordeeling over uit, maar
verklaarde zich bereid tot een eed, waarin beloofd werd
niet te zullen medewerken aan het herstel der monarchie
in Frankrijk. Het Directoire weigerde echter eenige concessie te doen en de oude aartsbisschop van Mechelen moest
het land als balling verlaten. Met hem verdween de laatste
bisschop uit de Zuidelijke Nederlanden, doch de geestelijkheid hield voet bij stuk, ook toen de regeering tot hardere
maatregelen overging. Talrijke priesters werden gearresteerd en tot deportatie veroordeeld. Vrijwel alle kerken
werden gesloten, het geheele godsdienstige leven lamgelegd.
De opheffing van de seminaries en van de Leuvensche
universiteit, welke boven reeds is vermeld, behoorde eveneens tot de represailles, welke in dit verband genomen
werden. Den 30 e n Juli 1798 deed de paus uitspraak over
deze eeden en stelde hij in een schrijven aan kardinaal
Franckenberg de weigeraars in het gelijk , 4 4 ) .

143) J. F. G. Huleu, Waerschouwinge aen het v o l k . . . . over eyn
gevoelen ten. opzigte van de declaratie, die door de Republiek van de
geeetelyke word geeyscht. Mechelen, I 797. (Franeche vertaling : ,,Avi» au
peuple"). — J. F. G. Huleu, Pligten van allen catholyken borger over den
Eed, en onderwerping aen de Fransche conatitutie. Mechelen (z.j.)· — J- F.
G. Huleu, Veritatia aurora aive duplici» etatue quaeationia circa aenaum
formulae juramenti 19 Fructidor examen aerium. Mechelen, 1798. —
S. P. Ernat, Observations aur la Declaration exigée des minietree dea cultea,
en vertu de la loi du 7 Vendémiaire, An 4. (z.p.) I 797. (Duitache vertaling :
B e m e r k u n g e n . . . . Köln, Haaa und Sohn, 1 7 9 7 ) . — S. P. Ernat, Apologie
dea miniatrea du culte, qui ont prêté la Déclaration exigée par la loi du
7 Vendémiaire An 4 . . . . (z.p.) I 797. In dit boekje worden een groot aantal
geschriften tegen de declaratie besproken. Ik vermeld hier alechta de voornaamste werkjea : P. Dedoyar, Réponse aux Observations de Mr. S. P.
Ernst. . . . (z.p.) 1 797; — Paulus du Mont O.S.B., De eo quod circa divini
cultus ministria praeacriptam a Gallia declarationem ait juatum, diaaertatio
theologica. (z.p.) 1797; — J. F. van de Velde en A. van Gils, Motifs de
conscience qui empêchent les miniatrea du culte catholique de faire la
Déclaration exigée par la loi du 7 Vendémiaire An 4. (z. p. o. j . ) . Ernst
noemde dit geschrift ,,trèe estimable pour la modération autant que pour
la précision avec laquelle il écrit.
144) Breve ad Cardinalem Archiepiscopum Mechliniensem de die 30
Julii 1798 super juramento odii, praemissa praefatiuncula, éd. J. F. van
de Velde. Leipzig, 1799.
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Ook in ons land had de staatsgreep van Fructidor intusschen zijn invloed uitgeoefend. Het „Dikke Boek", de
ontwerp-staatsregeling, waaraan de Nationale Vergadering
bijna vijftien maanden had gewerkt en die in hare definitieve
redactie vooral de ideeën der moderaten weergaf, was op
8 Augustus 1797 met een overweldigende meerderheid door
het volk verworpen. De verkiezingen voor de tweede
Nationale Vergadering, die op 1 Augustus waren gehouden,
hadden de middenpartij zeer verzwakt, maar noch aan de
unitarissen noch aan de federalisten een beslissend overwicht gegeven. Alles wees erop, dat het nieuwe ontwerp
van constitutie een zelfden lijdensweg zou opgaan als zijn
voorganger had doorgemaakt.
In deze omstandigheden vormden de gebeurtenissen in
Frankrijk voor de uiterste, revolutionnair-gezinde unitarissen een lichtpunt. De Jacobijnenclub te Amsterdam, waarvan Jacobus Nolet, S. J. van Langen en P. van Zonsbeek
deel uitmaakten, zocht door middel van den weinig kieskeurigen speculant Bode te Parijs contact met den leidenden
directeur Barras, om Franschen steun te verkrijgen voor
het „fructidoriseeren" der Bataafsche Republiek. Dit
contact leidde tot den bekenden staatsgreep van 22 Januari
1798, waarbij de uiterste unitarissen onder leiding van
Pieter Vreede zich naar Fransch voorbeeld van hunne
tegenstanders in de Nationale Vergadering gingen ontdoen I « ) .
Dit voorbeeld zou tot in de details gevolgd worden.
Reeds lang van te voren, op 20 September 1797, had de
Friesche unitarie С. L. van Beyma, die echter niet tot de
vrienden van Vreede behoorde, in de Nationale Vergadering
het idee geopperd, om in verband met den staatsgreep van
Fructidor van alle ambtenaren een eed te eischen van
eeuwigen haat tegen het stadhouderschap, de aristocratie
en de regeeringloosheid. Dit voorstel werd commissoriaal
gemaakt en na een afwijzend rapport op 29 November
, 4 6
verworpen
).
Zoodra het voorstel-Van Beyma, dat ook door requesten
uit de burgerij gesteund werd, bekend was geworden, had
145)
H. T. Colenbrander. De Bataafsche Republiek. 1 0 6 — 1 2 7 .
146)
Dagverhaal der Nationale Vergadering. VII, 197 ν. e n 8 4 1 — 8 5 9 .
— С. Rogge, Geachiedenis der Staatsregeling. 4 4 2 — 4 4 8 .
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vicarisVan Alphen daarin moeilijkheden van godsdienstigen
aard gezien. Zijn bezwaren waren uitsluitend gericht tegen
het woordje „haat" ; een eed van onderdanigheid aan het
tegenwoordige bestuur met de belofte, om nimmer direct
of indirect aan het herstel van het stadhouderschap te
zullen medewerken, achtte hij voor eenieder geoorloofd.
In afwachting van de beslissing der Nationale Vergadering
zocht hij bij voorbaat den steun van aartspriester Ten
Hulscher en stelde hij hier maar weer eens voor, nu in alles
gezamenlijk te gaan handelen , 4 7 ) .
Drie dagen vóór den staatsgreep van 22 Januari beproefde Van Beyma nogmaals zijn geluk met het voorstel om
op den verjaardag van de onthoofding van „Louis Capet"
een eed van haat tegen het stadhouderschap en tegen alle
overheersching te zweren. Op deze wijze trachtte hij nog
de maatregelen tegen de Nationale Vergadering te voorkomen, doch natuurlijk zonder resultaat , 4 e ) . Vreede en
zijne fel-unitarische vrienden, in wier omwentelingsplan
een dergelijke eed van haat tegen het stadhouderschap, het
federalisme en de anarchie reeds was opgenomen, konden
zich toch de primeur niel door een buitenstaander laten
afsnoepen! , 4 9 ) .
Zoodra de omwenteling echter een feit was, legden
de leden der gezuiverde Nationale Vergadering op voorgaan van den president Midderigh een verklaring af van
„onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Bestuur,
het Foederalismus, de Aristocratie en de Regeeringsloosheid". Tien der aanwezigen weigerden, doch onder dezen
bevond zich geen enkele katholiek. Zooals wij boven
gezien hebben namen den volgenden dag nochtans een
achttal katholieken hun ontslag , 5 0 ) .
De „verklaring" stond voorloopig in het middelpunt van
de belangstelling. Op 25 Januari werd in principe besloten,

147) Van Alpben aan Ten Hulscher, Schijndel 6 November 1 7 9 7 :
Oud-archief Bisdom Haarlem. Doos : Ten Hulscher II. Ingekomen stukken.
B r i e v e n . . . . A. van Alphen.
148) Dagverhaal der Nationale Vergadering. VIII, 4 0 1 — 4 0 3 . —
C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling. 4 9 1 — 4 9 3 .
149) Het plan bestond in deze kringen reeds op 27 October 1 7 9 7 :
H. T. Colenbrander, Gedenkstukken. . . . II, 547. Het komt ook voor in de
,,Points Constitutionele convenus", welke op 21 Januari door Vreede's
partijgangers onderteekend werden. A. w. II, 175.
150) Zie boven blz. 172.
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haar verplichtend te maken voor allen, die eenigerlei
publieke bedieningen bekleedden. Op 7 Februari stelde de
katholiek De Sonnaville voor, om haar door alle ambtenaren
der Republiek te laten afleggen en onderteekenen, welk
voorstel op 12 Februari ook tot de geestelijkheid werd
uitgebreid ' 5 ' ) · Op 28 Maart drong pastoor Fronhoff er
nog eens op aan, dat de verklaring tenminste zou gevorderd worden van die ambtenaren, welke van de Nationale
Vergadering afhankelijk waren , 5 2 ) , doch de geheele
kwestie bleef commissoriaal, totdat de staatsregeling van
23 April deze verklaring verplichtend stelde voor eenieder,
die aan het staatkundig leven wilde deelnemen en zijn actief
of passief kiesrecht wilde uitoefenen. Ook bij de stemming
over deze staatsregeling werd de verklaring geëischt ' 5 3 ) .
Met deze verklaring achter de hand werden nu zoowel
de ambten als de grondvergaderingen van tegenstanders
gezuiverd. De heerschende Jacobijnen-kliek zocht op deze
wijze hare tegenstanders weerloos te maken, maar de
zuivering geschiedde in de practijk volkomen willekeurig
en door het geheele land liep zij uit op een triomf der
onbekwaamheid. Dit kan geen verwondering wekken, als
wij zien, hoe zij was toevertrouwd aan een stelletje lieden,
grootendeels van gering allooi, die als „agenten van het
Uitvoerend Bewind" op de Nederlandsche bevolking werden
losgelaten. De ons reeds bekende Lucas Butot werkte als
zoodanig te Utrecht en gaf zich in het bijzonder veel moeite,
om zijne katholieke geloofsgenooten te waarschuwen voor
de actie der dominé's, welke wegens de opheffing der
heerschende kerk en het dreigend verlies hunner tractementen fel tegen de staatsregeling ageerden. Hij wist zelfs
contact te krijgen met den nieuwen aartspriester van
Utrecht, Joannes van Engelen, die hem allervriendelijkst
beloofde, dat hij vóór den eersten Zondag na Paschen aan
alle pastoors een herderlijken brief zou zenden ,,met sterke
aanbeveling hunne gemeenten de gevaren des vaderlands
en vrijheid voor oogen te houden in geval de constitutie

151) Dagverhaal der Nationale Vergadering. VIII, 446, 525, 569 en
636 (rapport 20 Februari); IX, 184 (26 Maart nader rapport gevraagd).
152) Al« voren. IX, 275.
153) AU voren. IX, 239, 304 en 306.
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verworpen w i e r d . . . . " , 5 4 ) . Inderdaad heeft Van Engelen
onder dagteekening van 13 April zijn pastoors ernstig
aangemaand om de stemgerechtigden tot het accepteeren
der nieuwe constitutie aan te sporen , 5 5 ) . Butot, die voor
den aartspriester wel wat bang geweest Y/as, verwachtte
van dezen brief de beste resultaten. Eenig bezwaar tegen
de gevorderde verklaring van afkeer van het stadhouderschap blijkt hier dus niet aanwezig geweest te zijn.
In het Geldersche werd vrijwel algemeen op dezelfde
wijze geoordeeld. De reeds meermalen genoemde president
van het lersche college te Leuven, F. O'Hearn, die ondanks
zijn republikeinsche sympathieën tegen het einde van 1797
had moeten uitwijken en eenigen tijd te Huissen verbleef,
schreef aan zijn vriend Gaspar Moser, dat zoowel de aartspriester van Arnhem, alsook het allergrootste deel zijner
medepriesters zonder haperen de verklaring zouden doen.
Al het kwaad, dat aan hen of hun voorouders ooit overkomen was, weten zij aan de stadhouders en zij konden
daar niet over spreken „zonder vol vlam en colère te
zijn" '56).
Ten Hulscher en diens raadgevers, onder wie de vicesuperior, hielden het afleggen der verklaring eveneens voor
geoorloofd , 5 7 ) en men hoort in geheel Holland geen enkele
stem, die zich tegen deze opvatting verzet. Men beschouwde
hier de verklaring en de daarin aangeroerde kwestie van
het stadhouderschap, van federalisme of uniteit, uitsluitend
met betrekking tot deze republiek en achtte zich gerechtigd,
154)
Butot aan Fünje, Utrecht 30 Maart 1 7 9 8 : H. T. Colenbrander.
Gedenkatukken
II, 763. — Butot aan Fijnje, Utrecht 7 April 1 7 9 8 :
Ale voren, 764. Uit dit achrijven blijkt ook, dat men gevreesd had, dat de
katholieken de grondwet zouden verwerpen wegene het eerate der additioneele artikelen, hetwelk aan de predikanten nog gedurende drie jaren
tractement toezegde. Dezelfde vrees komt tot uiting in een achrijven van
de agenten van het Uitvoerend Bewind in Bataafsch Brabant aan de katholieke geestelijkheid van dat gewest d.d. 7 April 1798. 2.І) verbieden hierin
aan alle geestelijken in preeken of particuliere gesprekken hunne onderdanen
tegen de constitutie op te zetten. (Archief Semina, ie Haaren. Papieren
Van Gils, Diveraen B).
155)
Pastoor J. van Schaik aan J. van Engelen, Breukelen 20 April
1 7 9 8 : Archief Aartsbisdom Utrecht, n. 24*a I.
156)
O'Hearn aan Moser, Huissen 9 Maart 1 7 9 8 : Archief Seminarie
Haaren. Diversen D.
157)
Adr. Oomen aan Ant. Oomen, 22 April 1 7 9 8 : ..Amplissimus
Amatelod. prout om nes quoa ipse conauluit, censet licitam esse, ut ex litteria
ad Alphium datia ipse vidi. In iisdem litteris asserii ae Internuncium conauluisae, qui censet licitam, quia est pura oeclaratio, non juramentum".
Archief Bisdom Breda. Doos : Oomen V.
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om zijn afkeer van het eene en zijn voorkeur voor het
andere regeeringsstelsel in een verklaring uit te drukken.
De te 's-Gravenhage woonachtige pater Albertus van Gils
schreef in dezer voege aan zijn broer Anthonius, die zich,
zooals men zich herinneren zal, na zijn vlucht uit Leuven
in deze maanden bezig hield met de oprichting van een
seminarie te 's-Hertogenbosch , 5 e ) .
Ook vicaris Van Alphen helde er reeds aanstonds toe
over, om de verklaring als geoorloofd te beschouwen. Door
den deken van Waspik geconsulteerd, motiveerde hij zijn
standpunt in een „Gedagt", dat door middel van afschriften
ook verder bekend werd en dat een zeer interessanten kijk
geeft op de politieke denkbeelden van den vicaris , 5 9 ) . Hij
stelde voorop, dat er nu geen eed werd gevorderd, doch slechts
een verklaring, waarvoor niet zulk een hooge graad van zekerheid is vereischt. Dan overwoog hij, dat er in de verklaring
niet gesproken werd van een haat, dien men alleen zou
mogen koesteren tegen iets, dat in zich kwaad is. Een afkeer
daarentegen mag men ook hebben van iets, dat in zich
goed is, doch in bepaalde omstandigheden nadeelig geacht
wordt. Vervolgens wees hij er op, dat in de Bataafsche
verklaring geen sprake was van de Rechten van den
Mensch, noch van verkleefdheid aan de tegenwoordige
orde van zaken, zooals dat in Frankrijk het geval was.
Welnu, zoo concludeerde Van Alphen, de natie is gedurende
de laatste dertien à veertien jaren maar al te veel de speelpop geweest van den stadhouder en van de aristocratie.
Men kan daarvan dus terecht een afkeer hebben. Indien
er al velen naar het vorig bestuur terugverlangen, dan
is dit enkel, om van een nog grooter kwaad, het tegenwoordige bestuur, verlost te worden. Ook het oude federalisme
is volgens Van Alphen dikwijls nadeelig geweest voor het
land. Ofschoon de „weidenkenden" de gewestelijke souvereiniteit zouden willen behouden met betrekking tot het
huishoudelijke, dus voor het inwendige bestuur, zijn zij
reeds lang de meening toegedaan, dat de Republiek naar
buiten één behoorde te wezen en dat men ook een middel
Ι5Θ)
Albert van Gila aan Ant. van Cila, 16 Februari 1 7 9 8 : Archief
Seminarie Haaren. Papieren Van Cile, Diversen A.
159)
Archief Seminarie Haaren. Papieren Van Cile, Declaratie 1798. —
Vgl. Α. van der Aa (Adr. Oomen) aan A. van Alphen, 19 Mei 1 7 9 8 :
Archief Biadom'«-Hertogenboich. Verzameling Schutje·, Bundel: Van Alphen.
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moest vinden, om de nalatige provincies te dwingen hare
quoten te betalen. Het federalisme stond verder aan de
noodzakelijke geheimhouding van zaken en aan de besluitvaardigheid der uitvoerende macht in den weg. Als gevolg
daarvan geraakten spoedeischende zaken op de lange baan
en door het te sterk benadrukken der provinciale belangen
werd de eendracht dikwijls verbroken. Om al deze redenen
kon men een afkeer hebben van het federalisme. Dat men
elders — in Frankrijk — met dergelijke declaraties voorzichtiger moest zijn dan hier, verklaarde Van Alphen uit
hét feit, dat men daar met het geloof strijdige grondbeginselen wilde invoeren en dat men er zich daar op toe
legde om de religie te vernietigen. Hiervan was echter bij
ons tot nu toe niets gebleken. Integendeel, de Hollandsche
eed op de Rechten van den Mensch was wegens de
gewetensbezwaren ingetrokken, het voorstel-Van Beyma,
dat een eed van den haat beoogde, was in de Nationale
Vergadering verworpen en ook na den staatsgreep van
22 Januari had men met een verklaring van afkeer, den
zachtst mogelijken vorm dus, genoegen genomen. Het
woord „onveranderlijk" verstond hij, gezien de algemeen
bekende veranderlijkheid van de menschelijke natuur, alleen
als een waren en standvastigen afkeer van het tegenwoordige. Het was erbij gezet, zoo meende hij, alleen om
de ,,draaiers" uit te sluiten en om vast te leggen, dat men
nimmer zou medewerken, om het stadhouderschap opnieuw
in te voeren.
Deze houding van Antonius van Alphen was van zeer
groóte beteekenis. Niet alleen de priesters van het Bossche
vicariaat, doch ook de geestelijken uit de andere gewesten
zagen naar hem op als naar een vertrouwden leider in deze
zoo ingewikkelde materie. Nu de hoogere autoriteiten
moeilijk te consulteeren waren, was hij onder de Nederlandsche priesters de eerste in waardigheid en ook in
persoonlijk gezag. Met name geldt dit voor het Bataafsche
deel van het bisdom Antwerpen. De priesters van het
Bredasche district, die den raad inwonnen van het
Antwerpsche ordinariaat, werden, nu de bisschop was
uitgeweken, door den secretaris Antonius Oomen verwezen „naar den man van Schijndel" , 6 0 ) . Zoodra diens
160) A . van Vugt (Ant. Oomen) aan M O K T . 26 Februari I 798 : Archief
Seminarie Haaren. Papieren Moier I.
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houding bekend werd, beschouwde men zoowel in het
Bossche als in het Bredasche de verklaring vrij algemeen
als geoorloofd ^ 1 ) ·
Veel strenger werd echter over de verklaring geoordeeld door verschillende priesters, die uit Zuid-Nederland
afkomstig waren of daar althans langen tijd hadden gewerkt.
Behalve op verschillende Capucijnen en ,,abbatiales" —
Praemonstratenser pastoors, die tot een der Zuid-Nederlandsche abdijen behoorden, — moeten wij hier wijzen op
Anthonius van Gils en zijn vriend, den Bosschenaar
Gaspar Moser, die eveneens zijn Leuvenschen professorenzetel voor den bescheiden leerstoel aan het pasopgerichte
Bossche seminarie had moeten ruilen. Als vaktheologen
reeds gewoon de termen tot op het been af te knagen,
waren zij door hunne Leuvensche ervaringen met de
Fransche declaraties tot verdubbelde waakzaamheid, om
niet te zeggen tot wantrouwen gescherpt tegen alles, wat
daarop geleek. Veel sterker dan hunne medepriesters uit
de Bataafsche Republiek waren zij gevoelig voor het
argument van de ergernis, welke het afleggen van onze
verklaring zou kunnen wekken in Frankrijk en in België,
waar de ,,jureurs" zich ongetwijfeld op het Bataafsche
voorbeeld zouden beroepen en zich inderdaad ook beroepen
hebben.
Reeds op 29 Januari had Van Gils zijn meening over
de verklaring geformuleerd in een kort geschrift, dat hij
aan den invloedrijken advocaat Cornells van Boxtel overhandigde , 6 2 ) . Zijn opinie zal er zeker niet milder op
geworden zijn, toen gedurende de volgende dagen op last
van het Uitvoerend Bewind en onder pressie van den
Franschen gezant de jacht op de priester-émigrés geopend
werd en, behalve Dr. F. van de Velde, ook Van Gils en
Moser een oogenblik gevaar liepen te worden gearresteerd.
Deze dreiging bleef voortdurend aanwezig en wij kunnen
het begrijpen, dat men in de verklaring den eersten stap
ging zien naar een serie maatregelen tegen de kerk, waarvoor Frankrijk de copie had geleverd.
161) Brunkene (De Gruijttere) aan Moier, 4 Mei 1798 : Archief all
voren.
162) Dagboek Ant. van CiL. B.B. XII ( 1 9 3 4 ) 239. Dit dagboek i«
voor het hierna volgende voortdurend gecoo*ulteerd.
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Op 22 Februari belegde de vicaris een bespreking te
Schijndel, waaraan behalve Anthonius van Gils ook de
dekens N. F. du Messie, pastoor te Boxtel, J. van Erp,
pastoor te Oirschot, M. J. van Roosmalen, pastoor te
Vechel en verder pastoor H. Pijnenborg van Sint-Oedenrode deelnamen. De kwestie der verklaring werd hier
uitvoerig besproken, doch tot een conclusie kwam men
niet, ofschoon de meerderheid tot de geoorloofdheid overhelde. Van Gils kon door de argumenten zijner tegenstanders niet overtuigd worden, maar wel zou hij zich bij
een beslissing van den vicaris willen neerleggen ' 6 3 ) .
Van Antwerpschen kant werd echter zoowel op Van
Gils als op Moser stevig pressie uitgeoefend, om voet bij
stuk te houden. Ofschoon de bisschoppelijke curie wegens
onvoldoende bekendheid met de omstandigheden, wegens
de probabiliteit der argumenten van voor- en tegenstanders
en wegens de talrijkheid ende ontwijfelbare goede trouw der
verdedigers van de geoorloofdheid officieel het stilzwijgen
bewaarde , 6 4 ) , schreven de secretarissen Antonius Oomen
en F. J. de Gruijtters aan de oud-Lovanienses brief na
brief, waarin zij de bezwaren tegen de verklaring breed
uitmaten en argumenten leverden voor de afwijzende opinie.
Zij schreven dit alles in een periode, waarin de polemiek met
den „zweerder" Huleu op haar hoogtepunt was, waarin de
weigerachtige Belgische geestelijken fel werden vervolgd en
te Antwerpen niet veilig op straat konden verschijnen.
Meermalen waren de schrijvers gedwongen, om buiten hun
woning een schuilplaats te zoeken en ten slotte hebben zij
zich op Bataafsch gebied in veiligheid moeten stellen. Hun
brieven zijn dan ook geschreven in een duistere terminologie
en onder afwisselende schuilnamen. Geen wonder, dat de
situatie door hen zeer donker werd ingezien !
Antonius Oomen wees erop, dat de meerderheid der
dominé's vanwege hunne oranje-gezindheid en het dreigend
verlies van hunne toelagen de verklaring zeker zouden
weigeren en ertegen zouden schrijven. Bovendien zouden
de Belgische „jureurs" zich, zij het dan ten onrechte, op
het voorbeeld der Hollandsche priesters beroepen. Dat alles
163)
A. Ombeach ( A n t . van Gils) aan Adr. O o m e n te Teteringen,
2 Maart I 798 : Archief Bisdom Breda. Doos : O o m e n XIII.
164)
Ant. Oomen aan Adr. Oomen, 7 Mei 179Θ : Archief Bisdom
Breda. Doos : O o m e n V.
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¿ou echter nog te overkomen zijn, indien de zaak in zich
goed was. Maar stond het niet te vreezen, dat de verklaring
slechts een eerste stap was en dat men, gedwongen of niet,
de Franschen ook verder zou naäpen ? De bedoeling toch
van al die eeden en verklaringen, welke de ,,philosophen'
hadden uitgevonden, was volgens hem geen andere „als
.om zich te ontmaaken van persoonen, die van amptswege
de godheid en regt vaardigheid moeten prediken" , 6 5 ) .
De Gruijtters was nog veel feller van toon en ook uitvoeriger in zijn argumentatie. Afkeer en haat dienden op
één lijn te worden gesteld, althans wat de practijk betrof.
Ook afkeer kon men derhalve alleen koesteren tegen een
zaak, die in zich slecht was. Maar dit kon toch bezwaarlijk gezegd worden van de vorige regeering, die door bijna
iedereen werd teruggewenscht. Het argument van de
ergernis in de Zuidelijke Nederlanden klemde naar zijne
meening destemeer, daar het onmogelijk zou zijn, om het
verschil tusschen de Bataafsche declaratie en den Franschen
eed aan de menschen duidelijk te maken. Wie immers,
hetzij in België hetzij in de Republiek, zou den moed
hebben, om aan te toonen, waarin de boosheid van den
Franschen eed gelegen was? , 6 6 ) .
Toen op 23 Maart het ontwerp voor de nieuwe staatsregeling door de Nationale Vergadring was aangenomen,
kwam de kwestie der verklaring in een nieuw stadium.
Niet alleen stelde de staatsregeling de verklaring verplicht
voor eenieder, die zijn stemrecht wenschte uit te oefenen,
haar inhoud verschafte aan de tegenstanders ook nieuwe
argumenten. Op 17 April riep Van Alphen derhalve de
dekens wederom te Schijndel in vergadering bijeen, waarbij
Van Gils, Moser en ook de Bredasche priester Adrianus
Oomen tegenwoordig waren. Uit de Zuidelijke Nederlanden
uitgeweken, verbleef deze thans bij zijn vader te Teteringen
en fungeerde als verbindingsman van de Bredasche
geestelijken met Antwerpen. Tot groóte droefheid van den
vicaris kwam Van Gils wederom krachtig op tegen de
geoorloofdheid van de verklaring, waardoor naar zijne
165) A. van Vugt (Ant. Oomen) aan Moeer, 26 Februari 1 7 9 8 :
Archief Seminarie H a a r e n . Papieren Moeer I.
166) J. B. Brunitene (De Gruijtters) aan Moser, 2 en 16 Maart, 27
April, 4 en I 1 Mei 1798. Pleijtens (De Gruijtters) aan Moser, 18 en 25
Mei, 15 en 22 en 29 Juni, 26 September, 12 en 19 October 1798. Archief
a l · voren.
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Meening aan het volk bet recht werd toegekend om revolutie
te maken. Hij werd daarbij slechts gesteund door Moser,
die de verklaring in zich slecht achtte, en door W. I. de
Bruyn, pastoor van Bokhoven en deken van Heusden,
die meende, dat door de verklaring de afschaffing der
heerlijke rechten en tienden werd goedgekeurd. Adrianus
Oomen aarzelde wel eenigszins, doch helde ten slotte naar
de meerderheid over, toen Van Alphen mededeelde, dat
ook Dr. J. F. van de Velde, de Leuvensche proost J. B.
Samen, Ten Hulscher en Ciamberlani de verklaring accep
teerden. Van Gils moest zich ten slotte tevreden stellen
met het verzoek, om over de verklaring het stilzwijgen te
bewaren en het afleggen daarvan niet voor te schrijven , 6 7 ) .
Oomen zond een verslag van deze besprekingen aan zijn
broer Antonius ter informatie van de vier Antwerpsche
vicarii, die bij afwezigheid van den bisschop het hoogste
gezag uitoefenden. Hij wilde op deze wijze een beslissing
van het vicariaat uitlokken om aldus het risico te vermijden
van later te worden gedesavoueerd , 6 e ) . Hij liet echter niet
na uitdrukkelijk te wijzen op de verschrikkelijke gevolgen,
welke een weigering der verklaring zou medebrengen. Er
zou scheuring ontstaan in den Bataafschen clerus, daar de
Hollanders de verklaring zeker zouden afleggen. De gees
telijkheid van Bataafsch Brabant zou worden vervolgd, d«
pas opgerichte seminaries en de kerken der weigeraars
zouden worden gesloten. De Hollandsche geestelijkheid, die
nu nog dikwijls door de Bosschenaars kon worden geleid,
zou zeker tot dwaling vervallen. Het is niet moeilijk te
raden, welke beslissing Adrianus Oomen wenschte !
Intusschen scheen het nu ernst te worden met de verkla
ring voor de geestelijkheid. Op 24 April bracht de commissieBakker hieromtrent rapport uit, waarbij zij de Nationale
Vergadering in overweging gaf, om de leeraren van alle
godsdienstige gezindten te verplichten, de verklaring van
22 Januari af te leggen, en hen in geval van weigering
weliswaar niet te verbannen, doch wel te ontslaan. Witbols,
die op dit moment voorzitter was, wist tijd te winnen met
167)
Adr. Oomen aan Ant. Oomen, 22 April 1798 : Archief Bisdom
Breda. Doos : Oomen V. — Dagboek Ant. van Gils, 1 7 April. — Dagboek
Moser, 17 April 1 798 : Archief Seminarie Haaren.
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zijn voorstel om het rapport tè doen drukken en het eeist
daarna aan de orde te stellen , 6 9 ) .
Reeds eerder had men vanuit 's-Hertogenbosch betreffende de declaratie contact gezocht met eenige katholieke
representanten, aan wier invloed het te danken geweest
was, dat sommige voor de katholieke geestelijkheid beleedigende uitdrukkingen uit het rapport waren ge•weerd , 7 0 ·). Nu er periculum in mora scheen te zijn, verzocht Van Alphen den Bredaschen pastoor Ignatius van
Gils, die met verschillende volksvertegenwoordigers persoonlijk bevriend was, om te Amsterdam en te 's-Gravenhage zelf poolshoogte te gaan nemen en te redden, wat hij
kon l 7 1 ) · Want juist wegens de verdeeldheid onder de
geestelijkheid zelf was er ook voor Van Alphen en zijn
medestanders veel aan gelegen, om de verklaring zoo
mogelijk tegen te houden.
Inmiddels probeerde men onderling tot overeenstemming
te komen. Van Alphen ging nog eens praten met zijn
seminarie-president, doch de beeren bleven beiden op hun
standpunt staan. Het is wel typeerend, dat Van Gils over
dit gesprek uitdrukkelijk aanteekent, dat het kalm verliep,
„mansuete tarnen" ' 7 2 ) . De slimme Adrianus Oomen, —
het „schalk manneke", zooals hij te Antwerpen genoemd
werd, — dacht een beter plan te hebben, om Anthonius
van Gils tot andere gedachten te brengen. Men moest
hem verzoeken, om de omstandigheden der gevorderde
verklaring en de argumenten pro en contra naast elkaar
uit te schrijven. Dan zou aan Van Gils' scherpen geest
mogelijk blijken, welke de natuurlijke beteekenis der
woorden was en welke opvatting verwrongen geacht moest
worden , 7 3 ) . Inderdaad is door hem een dergelijk verzoek
naar het Bossche seminarie verzonden en zoowel Van Gils
169)
Dagverhaal der Nationale Vergadering. IX, 542 v.
170)
A. Baveldaal (Ant. van Gils) aan Adr. Oomen, 12 Maart 179Θ; —
A. Ombesch (Ant. van Gils) aan Adr. Oomen, 26 April 1798 : Archief
Bisdom Breda. Doos : Oomen Xlll. Tot deze representanten behoorden
Verhees (Dagboek Van Cils, 15 Februari 1798) en W. A. Dams, een
broer van den Oirschotschen kapelaan A. N. Dams. (J. van Erp aan Ant. van
Gils, Oirschot 15 Maart I 798 : Archief Seminarie Haaren. Correspondentie
Van Gils IV).
171)
Α. van der Aa (Adr. Oomen) aan A. van Alphen, 27 April 1 7 9 8 :
Archief Bisdom 'β-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes, Bundel: Van Alphen.
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Dagboek Van Gils, 27 April 1798.
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als Moser zetten hunne gedachten op papier en wel onafhankelijk van elkaar , 7 4 ) . Beiden zonden zij de resultaten
naar Adrianus Oomen, maar de proef zou een weinig
anders afloopen, als het , .manneke" gedacht had.
Van Gils merkte eerst op, dat de wetgever een dergelijke
verklaring niet mocht voorschrijven, aangezien dit een
aantasting zou zijn der in de constitutie (art. 19) gewaarborgde godsdienstvrijheid. Vervolgens poneerde hij de
stelling, dat het geloof tot trouw verplicht aan de landsregeering, waaronder men leeft, ongeacht de regeeringsvorm. Iedere regeeringsvorm kan wettig zijn, zoodat een
katholiek de oppermacht van het volk als natuurlijk, altijd
blijvend, onvervreemdbaar en algemeen recht niet kan
erkennen. Welnu, zoowel de woorden der verklaring, die
anarchie en stadhouderschap op één lijn stelden, alsook de
omstandigheden en de jongste geschiedenis leidden zijns
inziens tot de opvatting, dat het alleenrecht van een onverdeelbare volksregeering en de nietigheid van alle andere
regeeringsvormen door de verklaring werd erkend, temeer
waar die grondbeginselen voorkwamen in de Rechten van
den Mensch, in de ontwerp-constitutie van 1797 en in de
grondwet van 1798. Uit den geest van het tegenwoordig
landsbestuur en uit deszelfs daden was het zeer waarschijnlijk te achten, dat de verklaring in dezen zin gevraagd
en verstaan zou worden.
Zijn opponenten, zoo gaat Van Gils verder, wilden de
verklaring niet in algemeenen, doch in stelligen zin verstaan, zoodat zij uitsluitend zou uitdrukken een afkeer van
genoemde regeeringsvormen met betrekking tot ons eigen
land. Deze worden dus niet in zich slecht geacht, doch men
geeft alleen zijn stellige toestemming voor het een-enondeelbare volksbestuur in dit land. De argumenten, welke
zij voor deze opvatting aanhaalden, achtte Van Gils echter
niet bevredigend en hij beriep zich daarbij vooral op het
woord „onveranderlijk". De meer practische argumenten
voor het afleggen der verklaring, de vrees namelijk voor de
174)
A. Ombeeck ( A n t . -van Cils) aan Adr. V u g t m a n s ( A d r . Oomen)
30 April 1 7 9 6 : Archief Bisdom Breda. D o o s : O o m e n XIII.
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„Of de Catholieke Prieeters, zig bevindende in de Bataafsche
Republiek, in conscientie de volgende declaratie kunnen afleggen" : Archief
Seminarie H a a r e n . Papieren Van Cile, O v e r de Declaratie η . 2Θ. — Archief
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nadeelige gevolgen eener weigering en het gevaar van
verdeeldheid onder den clerus, wees hij af met de stelling,
dat men geen kwaad mag doen om goed te bereiken, en
met een uiting van vertrouwen op de Voorzienigheid.
Verdeeldheid onder de geestelijkheid zou er toch in ieder
geval komen, tenzij men er de overheid toe zou kunnen
brengen, om de verklaring niet te vergen. Men moest zich
overigens wachten voor bitterheid, verwijten en beschuldigingen tegen hen, die van een ander gevoelen waren.
Misschien zou er iets te bereiken zijn met gezamenlijke vertoogen bij de overheid. Indien deze van plan was den
godsdienst te behouden, zou zij naar deze vertoogen luisteren ; wilde zij hem daarentegen vernietigen, dan was het
beter direct pal te staan. Tegenover hen, die zich beriepen
op het gezag van de vele geestelijken, welke zich vóór de
declaratie hadden geuit, merkte Van Gils op, dat nog geen
enkele overheidspersoon zich beslissend had uitgesproken
en dat velen steunden op eikaars gezag, zoodat er een
circulus vitiosus was ontstaan. Vele Brabanders en Franschen, die buiten het geval stonden en van dergelijke zaken
reeds veel ondervinding hadden, waren er juist tegen. Men
moest eens denken aan de ergernis, welke men in die
kringen zou geven. Het zou immers de eerste keer zijn, dat
een „révolutionnaire" verklaring door de geestelijkheid
zonder tegenspraak werd aanvaard. De zweerders van de
andere landen, die thans door de geheele kerk veroordeeld
werden, zouden er door worden versterkt in hun oordeel
en de weigeraars zouden er door worden bedroefd. Men
ziet uit deze gedachten van Anthonius van Gils, dat de
Antwerpsche brieven den noodigen indruk op hem gemaakt
hadden.
Moser stelde in zijn geschrift , 7 6 ) voorop, dat men
evenmin een dubbelzinnige verklaring zou mogen afleggen
als een dubbelzinnigen eed en dat beiden gedaan moesten
worden in den zin, waarin zij werden gevraagd. Ook hij
wees de onvervreemdbare en wezenlijke souvereiniteit van
het volk in den zin van Rousseau en de Fransche philosophen
af als in strijd met het christelijk geloof. Welnu, dit
principe werd, naar zijne meening, door de Constitueerende
176) „Bemerkingen over de verklaring. . . . " : Archief Bisdom Breda.
Doos : O o m e n V. — Archief Biadom 'e-Hertogenbosch. Verzameling Schutjee. Bundel : V a n Alphen.
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Vergadering gehouden, hetzij uit vrije verkiezing, hetzij
onder pressie der Franschen. Hij beriep zich daartoe op
de proclamatie van 23 Maart, waarbij de grondwet aan het
volk werd aangeboden. In dezen zin nu was de verklaring
door de Nationale Vergadering zelf afgelegd. Moest men
dus niet veronderstellen, dat zij ook in denzelfden zin door
hen van de overigen werd gevorderd ? Dat zij een belofte
bedoelden om niet aan het herstel van het oude bestuur te
zullen medewerken, diende eerste bewezen te worden. Hij
achtte dit niet waarschijnlijk. Ook in Frankrijk trachtte
men de menschen wijs te maken, dat geen verklaring van
„inwendige" gevoelens werd verlangd, en toch is daar de
eed door de kerk veroordeeld. Wjat de weerlegging der
practische argumenten betrof, stemde hij verder met Van
Gils vrijwel overeen.
Ook Van Alphen zette zijn argumenten nog eens op papier
en Oomen kreeg ook deze te verwerken , 7 7 ) . Het zeer uitvoerige stuk — veertig punten pro ; zes punten contra, die
weer in acht punten worden weerlegd — geeft eerst een
overzicht van hetgeen de vicaris reeds in zijn ,,Gedagt"
had geformuleerd. Hij erkent verder, dat hij de verklaring
ongeoorloofd zou achten, wanneer zij. gevorderd werd als
uitvloeisel van het valsche principe der volkssouvereiniteit.
Hij meende echter, dat zij alleen gevraagd werd als positieve
meeningsuiting van een vrij volk en uitsluitend met betrekking tot onze Republiek. Als argumenten voor deze
opvatting haalde hij aan : het bijna algemeene gevoelen
der ingezetenen, zoo geestelijke als wereldlijke, en het particuliere gevoelen van verscheidene representanten ; het
noemen van de specifiek Nederlandsche waardigheid van
het stadhouderschap ; het noemen van het federalisme,
dat met de volkssouvereiniteit en met de Rechten van den
Mensch op zich niet in strijd is en toch wordt uitgesloten.
De valsche principes van dezen tijd, zoo merkte hij verder
op, werden wel door sommige representanten gehouden,
doch men mocht ze niet toeschrijven aan de geheele vergadering, die den godsdienst niet wilde vernietigen, doch
hem beschouwde als den grondslag der samenleving, zulks
in tegenstelling met Frankrijk, waar de Rechten van den
177) Archief Bisdom "e-Hertogenboech. Verzameling Schutjes, Bundel:
Van Alphen. — Archief Bisdom Breda. Doos : Oomen V.
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Mensch dien grondslag vormen. Dáár zou men moeten
veronderstellen, dat een dergelijke verklaring uit kwade
beginselen voortkwam, doch bij ons niet. De verkeerde
uitdrukkingen, die ongetwijfeld hier en daar in de algemeene
beginselen der constitutie voorkwamen, moesten niet aan
kwade trouw, doch veel meer aan onkunde worden
toegeschreven.
Onder den indruk van de geschriften van Moser en Van
Gils en zeker ook geholpen door een vrij scherpen brief
van zijn broer Antonius, bekeerde Adrianus Oomen nu
definitief tot de strenge partij. O p zijn beurt probeerde hij
thans den Bosschen vicaris te bewerken, om toch de verklaring af te keuren en bij de regeering een request in te
dienen, waarin naar voren moest worden gebracht, dat
volgens de constitutie aan de vrije uitoefening v a n den
godsdienst geen voorwaarden mochten worden gesteld.
Indien dit niet mocht baten, moest men opheldering vragen
omtrent den zin, waarin de verklaring bedoeld was of zelf een
nieuwe verklaring voorstellen, waarin beloofd werd niet te
zullen medewerken aan het herstel der oude regeering. Hij
zag hierin het eenige middel, om de eenheid der geestelijkheid
en het aanzien van het kerkelijk gezag nog te redden. Zelf
had hij uit Antwerpen bericht ontvangen, dat drie van de
vier vicarii generales de verklaring ongeoorloofd achtten
en dat de vierde sterk aarzelde. Nu deze beslissing was
gevallen, stond zijn gedragslijn verder vast l 7 8 ) . Waarschijnlijk onder invloed van deze beslissing, die ook aan
anderen mocht worden medegedeeld, schijnen in het Bredasche verscheidene priesters tot de strenge opinie te zijn
overgegaan ' 7 9 ) .
Van Alphen liet zich echter niet overtuigen ι β 0 ) . Vooral
steunend op de algemeene opinie bleef hij volhouden, dat
het beginsel der wezenlijke volkssouvereiniteit niet per se
178)
A. van der Aa, (Adr. Oomen) aan A. van Alphen, 5 en 1 1 Mei
179Θ : Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes, Bundel :
Van Alphen. — Vgl. Ant. Oomen aan Adr. Oomen, 4 en 7 Mei 1798 :
Archief Bisdom Breda. Doos : Oomen V.
179)
Ant. Oomen aan Adr. Oomen, 13 Mei 1798 : Archief als voren.
Brunkens ( D e Gruijtters) aan G. Moser, I I Mei I 798 : Archief Seminarie
Haaren. Papieren Moser I.
180)
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in de verklaring lag opgesloten en dat er een groot verschil
bestond tusschen den Franschen eed en onze verklaring,
hetwelk door de Antwerpenaren over het hoofd werd gezien. Hij overwoog, dat het volk hier algemeen de verklaring
te goeder trouw had afgelegd, terwijl de geestelijkheid niets
had gezegd. Daardoor was de kwestie in een dusdanig
stadium gekomen, dat de verklaring nu niet meer geweigerd
kon worden, indien zij van de geestelijkheid zelf zou worden
geëischt. Een verzoekschrift indienen achtte hij nutteloos ;
om effectief te zijn zou dit door allen gezamelijk moeten
geschieden en het moest uitgesloten worden geacht, dat de
priesters der andere provinciën daaraan zouden willen
medewerken. En dan de verschrikkelijke gevolgen, welke
zich zouden voordoen, indien sommigen de verklaring
weigerden en anderen haar zouden afleggen I Tot nu toe
had niemand de laatstgenoemden durven veroordeelen.
De geloovigen zouden derhalve een pastoor, welke de verklaring had afgelegd, kunnen en moeten volgen. De parochianen van een pastoor, die wegens weigering was afgezet,
zouden bij een buurtpastoor, die niet geweigerd had, ter
kerk moeten gaan en bij hem de sacramenten moeten ontvangen. Zij zouden dan spoedig bij de geestelijke overheid
komen vragen om een priester, die wel bereid was de
verklaring af te leggen en wat moest die overheid dan
doen ? Ofschoon Van Alphen nu moreele zekerheid meende
te hebben over de geoorloofdheid van de verklaring en ook
het latere oordeel van paus en bisschoppen niet vreesde,
maakte hij zich toch ernstig ongerust over de verwarring,
welke het afvorderen van de verklaring ongetwijfeld zou
veroorzaken.
Het eenige lichtpuntje in de situatie was, dat Ignatius
van Gils niet ontevreden over het resultaat van zijn Haagsche reis was teruggekeerd ' β ' ) . Van Langen, die als lid
van het Uitvoerend Bewind in dezen tijd veel invloed had en
aan wien meestal „kerkelijke" zaken werden toevertrouwd,
had hem uitdrukkelijk verzekerd, dat men met de katholieke
priesters niets kwaads voor had en dat men hen niet in
moeilijkheden wilde brengen. Na overleg gepleegd te hebben
met Van Alphen en Oomen vertrok de Bredasche pastoor
181)
A. van der Aa (Adr. Oomen) aan A. van Alphen, 5 Mei e n 19
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ιβ2

opnieuw naar 's-Gravenhage
) en het is ongetwijfeld
mede aan zijn invloed op verschillende representanten te
danken, dat de verklaring nimmer aan de geestelijkheid
is voorgeschreven.
Ook
van
protestantsche
zijde
,e3
schijnt men er tegen geageerd te hebben
) en toen het
in de kringen der Haagsche representanten duidelijk ging
worden, dat het rapport der commissie-Bakker door de
meerderheid zou worden verworpen, heeft men het niet
,e4
meer aan de orde gesteld
) , totdat het door den staats
greep van 12 Juni geheel op den achtergrond geraakte.
Toen Anthonius van Gils in September een reis maakte
naar 's-Gravenhage om het gevaar af te wenden, dat hij
met Moser, Adrianus Oomen en andere vrienden als
emigres zou worden beschouwd en zou worden uitgewezen,
had hij ten huize van den katholieken representant Flooren
een bespreking met Van Hoof f, thans lid van het Uit
voerend Bewind, en met de leden van het Wetgevend
Lichaam J. P. van der Borght, P. Verhoysen en H. Verhees,
waarbij hem werd toegezegd, dat nimmer meer van de
geestelijkheid een eed of verklaring zou worden gevor
derd '85).
182) A. van der A a (Adr. Oomen) aan A. van Alphen, I I Mei 1 7 9 8 :
Archief als voren. — Uit Oomen'e brief van 19 Mei blijkt, dat naar zijne
meening ook Van Alphen zelf naar 'a-Gravenhage moest gaan, om daar
met Ignatius van Gils samen te werken. ,,Hic enim vir (Van Gils) rei
christianae hodiedum non parum utilie esse potest ob intimam euam cum
praecipuis Batavis conjunctionem. Sed maxima ejus circumspectio et humanitas ejus delicatula aut certe subtilissima quandoque ipsum a, majori conatu
prohibit ; quibus si energica vestra opera, prudens ingenium et dignitatis
pondus accédant, nihil non sperare auderem 1" Twee merkwaardige priesterportretten 1
ΙΘ3) Pleytens ( D e Gruijtters) aan G. Moser, 25 Mei 1 7 9 6 : Archief
Seminarie Haaren. Papieren Moser I.
184)
Α. Ν. Dams aan Ant. van Gils, Oirschob 28 Mei 1798 : Archief
Seminarie Haaren. Papieren Van Gils, Over de declaratie η. 27.
185)
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SLOTBESCHOUWINGEN.
Hebben wij eerder reeds moeten constateeren, dat de
politieke invloed der katholieken na 12 Juni 1798 begon
af te brokkelen, bij de invoering der staatsregeling van
1801 zijn zij voorloopig vrijwel geheel van het staatkundig
tooneel verdwenen. Bovendien werd door deze constitutie
een tijdperk ingeluid, waarin de staat opnieuw zou gaan
trachten zich op religieus gebied te doen gelden.
De „volksregeering bij vertegenwoordiging" was ook
voor velen van hare overtuigde aanhangers op een teleurstelling uitgeloopen en het theoretisch zoo fraaie systeem
had in de practijk vooralsnog zijn onmacht getoond. Toen
aan Frankrijk door Napoleon's staatsgreep van 18 Brumaire
An Vili (9 November 1 799) een oplossing in autoritaire
richting was opgedrongen, kwamen dergelijke ideeën ook hier
spoedig naar voren en waarlijk niet bij de minst bekwame
lieden. Zoowel Gogel, sinds het voorjaar van 1798 agent
voor financiën, als de moderaat Schimmelpenninck, die in
zijn kwaliteit van Bataafsch gezant te Parijs het eerste
contact met den nieuwen machthebber had gelegd, pleitten
op het einde van 1800 bij alle verschil in details beiden
voor een sterke uitvoerende macht, waarbij de volksvertegenwoordiging zeer aan beteekenis zou moeten inboeten ' ) . Suggesties vanuit Parijs eerst, daarna ook dwang,
zouden deze verandering doorzetten. Toen de grondwet
van 1798 op 14 September 1801 onder leiding van den
Franschen generaal Augereau aan kant werd gezet, deed
het autoritaire beginsel zijn intrede in het Nederlandsch
staatsbestel 2 ) . Men late zich niet misleiden door het
vreemde gewaad, waarin dit was gekleed, een Staatsbewind
van niet minder dan twaalf leden, door Napoleon gewenscht
als waarborg van serviliteit ten zijnen opzichte. Naast dit
Staatsbewind kwam er een Wetgevend Lichaam van vijf
en dertig leden, dat niet permanent bijeen zou zijn en dat
1)
2)
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slechts te stemmen zou hebben over de wetsontwerpen,
welke door het Staatsbewind werden voorgelegd.
Ofschoon bij de keuze van de leden van het Staatsbewind
ook wel gedacht schijnt te zijn aan een der rijke Roomsche
kooplieden uit Amsterdam, Van Brienen, Dreyer of
Branger 3 ) , treffen wij in dit college toch maar één katholiek aan, den Brabander F. X. Verheyen, over wien nog
veelbeteekenend wordt opgemerkt „Roomsch, dog een
zeer goed slag, geen bigot en zeer rijk" 4 ) . Men kon dus
gerust zijn. Toen hij echter in 1803 moest aftreden, werd
hij niet eens meer door een geloofsgenoot vervangen. Ook
in het Wetgevend Lichaam, welks leden voor de eerste
maal door het Staatsbewind waren benoemd, vinden wij
slechts eenige weinig beteekenende katholieken 5 ) . Op
14 Mei 1802 durfde het Staatsbewind voor Brabant een
reglement vaststellen, waarbij werd bepaald, dat het departementaal bestuur uit vijf Roomsche en zes onroomsche
leden moest bestaan, dat de hoogschouten en baljuwen
uit de onroomschen dienden gekozen te worden en dat te
's-Hertogenbosch en in de dorpen, waar dit mogelijk was,
ook de plaatselijke besturen voor de helft uit onroomschen
zouden worden samengesteld 6 ) . Weliswaar wist een
Bossche deputatie te 's-Gravenhage dit reglement vernietigd
te krijgen ,,tot smert der Hervormden" en niet het minst
van onzen zegsman Hanewinkel zelf, maar ook het plan als
zoodanig onderstreept nog eens duidelijk, welk een verandering, welk een reactie zich op het stuk van de emancipatie
der katholieken had baangebroken. De eerste poging hiertoe
vond in de staatsregeling van 1801 een roemloos einde.
Zeer goed hebben de eigentijdsche katholieken begrepen,
wat deze staatsregeling voor hen beteekende. Zij waren er
bar slecht mee ingenomen 7 ) en hunne woordvoerders in
het Vertegenwoordigend Lichaam protesteerden tegen hare
invoering zoo hard zij konden. Terwijl Guljé en Schermer
bij de behandeling der revisie-plannen in de Eerste Kamer
(Maart 1801) in zeer gepassionneerde bewoordingen
3)
H. T. Colenbrander, G e d e n k s t u k k e n . . . · III, 2e deel, 722 noot 2.
4 ) A . w . 720.
5) J. Wïtlox, De Katholieke Staatepartij. I, 35.
6)
S. Hanewinkel, Geschiedkundige en aardrijkskundige beschrijving
der Stad en Meyery van 's-Hertogenboach. Nijmegen, 1802. 1 1 7 — 1 1 8 .
7)
H. T. Colenbrander, Gedenkstukken
III, 2e deel, 718. — L. G. J.
Verberne, De katholieke Nederlanders en het Bataafsche Gemeenebest van
1801 : Roeping. XXIII ( 1 9 4 6 ) , 2 9 4 — 3 0 5 .
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vooral wezen op het ondemocratisch karakter van het
ontwerp, maakte Verhoysen zich in het bijzonder beangst,
wijl de godsdienst hier onder bescherming, ja onder toezicht van de wet gesteld werd 8 ) . Ook Ciamberlani had
de herziening der constitutie met zorg tegemoet gezien en
aan de aartspriesters gevraagd, door middel van de pastoors
de geloovigen voorzichtig aan te manen, om bij de komende
volksstemming over de staatsregeling alleen het welzijn
van den godsdienst en van den staat voor oogen te houden
en zich niet te laten leiden door partijbelangen. Hij wees
erop „in hujusmodi novis circumstantiis quam caute et
prudenter sit agendum Catholicis, quum praesertim in
maxima rerum vicissitudine ipsi versentur et non paucos
inimicos habeant, qui mala quoque aliunde procedentia
ipsis imputare et qui publicae tranquillitatis perturbatore»
accusare non vererentur" 9 ) .
De katholieken, die zich boven de algemeene apathie,
welke in den lande heerschte, hebben weten uit te werken,
moeten zeer zeker niet gezocht worden onder de 16.771
stemgerechtigden, die zich vóór het ontwerp verklaarden,
maar onder de 52.219 tegenstemmers. Men weet echter,
hoe bij deze gelegenheid een meerderheid ten gunste van
de staatsregeling werd geconstrueerd. Zooals tevoren was
vastgesteld, werd alleen het aantal tegenstemmers gepubliceerd, zoodat in feite de thuisblijvers, 347.429 in getal,
bij de vóórstemmers werden gerekend.
Wij kunnen ons afvragen, of er in de door ons besproken
periode een verklaring te vinden is voor dit zoo plotselinge
afbreken van den katholieken invloed op het openbare
leven. Er kan dan gewezen worden op het feit, dat een
gedeelte van de katholieken, die in de eerste periode van
den Bataafschen tijd naar voren gekomen waren, zich met
de ultra-democraten had gecompromitteerd en dat het
katholieke volksdeel nog niet genoeg geschikte mannen
telde, om dezen aanstonds door anderen te vervangen.
Wij zullen ons moeten herinneren, hoe het protestantsche
ressentiment, dat zich gedurende deze jaren in talrijke
schotschriften tegen de katholieken uitte , 0 ) , gemakkelijk
Θ) J. Witlox, De Katholieke Staatspartij. I, 3 3 — 3 4 .
9)
Ciamberlani aan Hilarius de Haan, aartaprieater van Friealand, Munater
22 April 1801 : Oud-archief Aartabiadom Utrecht, n. 4 2 1 ; — Ciamberlani
aan Van Engelen, Munater 2 2 April 1801 : A. G. A. B. U. LX1I ( 1 9 3 8 ) 161.
10)
A. van Cila, Kat holy к Meyeryach Memorieboek. 'a-Hcrtogenboach,

1819. 128.
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de gelijkheidsidealen overwon, welke het gros der Nederlanders nooit in het hart hadden geraakt. Wanneer dan
in 1801 de volksinvloed, waaraan de opkomst der katholieken te danken was geweest, sterk wordt teruggedrongen,
krijgt het knusse onderonsje, dat nu de regeering gaat
vormen, gemakkelijk gelegenheid, om de weinig populaire
Roomschen te weren. Ten slotte zij er op gewezen, dat de
katholieken voor een overgroot deel behoorden tot de
economisch zwakkere bevolkingsgroep, die in 1801 moest
terugtreden en dat slechts een zeer klein percentage onder
hen, zooals Verheyen, Van Brienen, Dreyer en Branger,
door het praedicaat „rijk" voor een bestuursfunctie geschikt
geoordeeld kon worden.
Doch er zijn ook interne oorzaken geweest, welke de
mislukking, waarmede wij ons bezig houden, verklaren.
Er was onder de Nederlandsche katholieken gebrek aan
leiding en bewuste lijn. Een centrale politieke figuur zal
men tevergeefs bij hen zoeken, van een fractie kan in dezen
tijd nog geen sprake zijn en de tegenstelling tusschen
Holland en Brabant is reeds voldoende duidelijk geworden.
Men miste ook vrijwel iedere leiding van cultureelen, van
wetenschappelijken aard. Waar bleef de voorlichting over
de vragen van den dag, die toch in dit zoo gecompliceerde
tijdsgewricht voor een amper mondig volksdeel broodnoodig genoemd moest worden ? Als zij gegeven werd, was
zij, getuige de eedskwestie, verward en tegenstrijdig.
Zeker, men bezat van 1793 tot 1796 zijn „Kerkelyke
Bibliotheek", een tijdschrif t.dat, hoe goed het de identiteit van
zijn redactie ook wist te verbergen, toch duidelijk zijn clericale
signatuur openbaart. Maar bij alle waardeering voor den
breeden opzet van deze eerste katholieke periodiek moeten
wij constateeren, dat daarin een vaste richting ontbreekt.
Men heeft gemeend, dat de geest van het tijdschrift te weinig
ontvankelijk was voor de strevingen van een nieuwe
toekomst, dat het te zeer vast zat aan de vertrouwde
vormen van het verleden, dat het in volstrekten afkeer
van de denkbeelden der Verlichting en bevreesd voor de
gevaarlijke gevolgen van alles, wat op assimilatie geleek,
de kracht miste, om eclectisch te staan ten opzichte van
de Aufklärung. Uit oorzake van zijn conservatisme zou
het tijdschrift de gelegenheid verzuimd hebben, om door
een positieve bijdrage werkelijk leiding te geven aan de
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geestelijke bevrijding van de katholieke Nederlanders ' ' ) ·
Er is inderdaad in de Kerkelyke Bibliotheek veel te
vinden, dat dit oordeel bevestigt, maar men treft er
toch ook artikelen aan, waarin de tijdgeest duidelijk
genoeg spreekt en waarin getracht is, om dezen met de
katholieke geloofsovertuiging in overeenstemming te
brengen , 2 ) . Hier en daar ontmoet men zelfs een artikel,
dat geheel op naturalistische basis is geconstrueerd 1 3 ) .
Deze gespletenheid van den inhoud wordt afdoende verklaard door het feit, dat de redactie zichzelf zuiver als
„verzamelaars" beschouwde en daarmede afstand deed
van een eigen weloverwogen standpunt.
Het tijdschrift heeft zich overigens niet in het onverdeelde vertrouwen van de leidende geestelijkheid mogen
verheugen. Reeds vóór zijn geboorte was het verdacht
gemaakt door het invloedrijke „Journal Historique et
Littéraire" van den ex-Jezuïet F. X. de Feller, dat in
zijn nummer van 15 September 1792 naar aanleiding van het prospectus de veronderstelling lanceerde,
alsof men hier te maken zou hebben met een Jansenistische
onderneming. In het .Journal" van 15 Januari 1794
heeft De Feller deze verdachtmaking terug genomen,
doch het schijnt, dat zij haar werk reeds had
gedaan. Het eerste nummer van de Kerkelyke Bibliotheek
klaagt er immers over, dat verschillende aartspriesters en
landdekens niet voldaan hebben aan het verzoek om
gegevens voor de afdeeling „Kerknieuws" in te zenden , 4 ) .
Met name uit het vicariaat *s-Hertogenbosch en uit het
aartspriesterschap Utrecht blijven deze ontbreken. Eenigen
11) L. G. J. Verberne, Over de „Kerkelyke Bibliotheek" : Studia Catholica. XXI ( 1 9 4 6 ) 195 en 203. — Een ander aldaar op blz. 186 noot 2
vermeld tijdschrift „Zondagsblad voor Roomsch-Catholieken", dat door W.
Imme, pastoor te Rhoon, van 2 September 1796 tot 25 Augustus I 799 bij
P. van Buuren te Amsterdam werd uitgegeven, bevatte meer huiselijke lectuur.
12) Vergelijk de boven besproken publicaties over den eed en de
uitvoerige recensie van het werkje „Stichtige Christelyke Overdenkingen
over Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Door een Roomsch Priester.
Amsterdam, F. J. van Tetroode, 1795" : Kerk. Bibl. Uitreksels en Beoordeelingen, II, 2 7 1 — 2 7 9 .
13) Kerkelyke Bibliotheek, Mengelwerk. I, 63 v., 1 01 v., I 19 v. : „Over
de plichtmatige achting eens Christens jegens noodlijdenden", waarin geen
enkel christelijk motief voorkomt. Verder I, 165—168 : „Over de oneterfehjkHeid der ziele" en II, 9 — 1 6 : „Het nut van den godsdienst in de
burgermaatschappij".
14) Kerkelyke Bibliotheek. Mengelwerk. I, 2 9 — 3 8 ; Uitreksels. I, 3 4 0 ;
Nieuws. I, 20.
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tija later zond aartspriester Berëndtzen éen iel requisitoir
tegèh het tijdschrift aan den Bosschen vicaris in de overtuiging bij hem instemming te zullen vinden. Niet alleen
is Berendtzen slecht te spreken over de houding van de
beeren in de eedskwestie, maar hij verwijt hun bovendien,
dat zij door onvoorzichtige en ergernisgevende berichtgeving „sterk dingen om een plaatsje te verkrijgen onder
de pasquil- en faamrovende schrijvers" , 5 ) .
De hoogere geestelijkheid zelf was evenmin in staat, om
de noodige leiding te geven. Feitelijk ontbrak ook hier ieder
centraal gezag. De vice-superior, die meestal buiten het land
vertoefde, bezat niet genoeg persoonlijk overwicht, om den
Bataafschen clerus, die zich door den loop der geschiedenis
zeer zelfstandig ontwikkeld had, aan zijn inzichten te
binden. De relatie met Rome werd door de tijdsomstandigheden zeer bemoeilijkt. De lagere autoriteiten, zooals de
vicaris van 's-Hertogenbosch en de aartspriesters, waren
het over verschillende belangrijke punten niet eens, terwijl
de onderlinge harmonie, om niet te zeggen het onderlinge
vertrouwen maar al te veel te wenschen overliet. Als de
oude Berendtzen in het voorjaar 1 797 zijn coadjutor J. van
Engelen tot pastoor van Weesp wil benoemen, haalt hij
als zijn hoofdmotief aan : ,,om U Eerwaarde kort bij
Amsterdam te hebben, om een oog in 't zijl te houden, wat
daar omgaat".Hij moest er nu en dan eens een bezoek gaan
brengen en poolshoogte nemen. Als zich hier of daar
gevaarlijke gevoelens openbaarden, zou hij die moeten
„redresseeren", zoodat ze „tot geen kwaade gevolgen
kwamen uit te bersten !" , 6 ) . Op de eerste plaats bezorgd
om moeilijkheden met den staat en gewetensconflicten
voor hunne onderdanen te vermijden, kwamen de geestelijke leiders meermalen niet uit boven een misschien noodzakelijk, maar toch onvruchtbaar negativisme, de positieve
verwerking van de eigentijdsche stroomingen overlatend
aan incompetente figuren van het tweede plan.
Zeer zeker werd de besluitvaardigheid van de kerkelijke
autoriteiten ook vaak geremd door een in hunne kringen
algemeen verspreid wantrouwen tegenover de politieke
15)
Bisdom
16)
archief

Berendtzen aan Van Alphen, Maareen 23 October 1795 : Archief
'e-Hertogenbosch. Verzameling Schutjes, Bundel : Van Alphen.
Berendtzen aan Van Engelen, Maareen 18 Februari 1797 : OudAartsbisdom Utrecht, n. 24*a I.
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stabiliteit van de nieuwe orde van zaken. „Het ijs van
Januarii 1 795 en zal waerschijnelijk niet altijd balken onder
hebben" , 7 ) is een motief, dat in de correspondenties van
deze jaren voortdurend doorklinkt. Toen dit ijs in 1799
werkelijk dreigde te breken en er een EngelschRussische invasie in Holland voor de deur stond, aarzelde
men niet, om op wel zeer bescheiden voorwaarden contact
op te nemen met de Oranje-partij en zich ook naar die
zijde veilig te stellen. De beschrijving van deze besprekingen, waarbij wij ons weer terug wanen in den patriottentijd, moge onze beschouwingen besluiten.
Tegen het einde van 1798 en in de eerste helft van
1799 had de Fransche Republiek mislukking na mislukking
te incasseeren gehad. Rusland's toetreden tot de coalitie,
de nieuwe oorlog met Oostenrijk, de nederlagen in Italië
en Duitschland, konden inderdaad even den schijn wekken,
alsof in de Europeesche worsteling tusschen Oud en
Nieuw de kansen zich tegen de Revolutie zouden keeren
en het ancien régime in Europa zou worden hersteld , θ ) .
Aan prinsgezinden kant was het tijdens de ballingschap
meermalen ter sprake gekomen, welke veranderingen bij
een eventueele restauratie van het oude bestuur in de
positie der dissenters dienden te worden aangebracht. Veel
begrip voor den nieuwen tijd werd in deze kringen echter
niet gevonden en nauwelijks teekent zich op dit stuk
eenige differentiatie af tusschen de groepeering, welke
vooral rekening hield met het onverzettelijk conservatisme
van den ouden stadhouder, en die welke zich aansloot bij
de aspiraties van den erfprins. De jonge Willem was niet
geheel ongenegen om met Frankrijk in onderhandeling te
treden en lang reeds droomde hij ervan om ook de
katholieke Zuidelijke Nederlanden in eenigerlei vorm aan
zijn Huis te verbinden. Tollius en Van de Spiegel, die
hunne plannen tot herziening der Unie van Utrecht bij den
prins te Hampton Court indienden, wilden met betrekking
tot den godsdienst alles bij het oude laten ' 9 ) . Voor Willem V
17)
F. O'Hearn aan Ant. van Cile, Huieaen 9 Maart 1798 : Archief
Seminarie Haaren. Divergen D.
ΙΘ) H. T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek. 182.
19)
H. T. Colenbrander, Gedenkstukken
IH. 2e deel. 875 ¡ — G. W.
Vreede, Mr. L. P. van de Spiegel en zijne tydgenooten. Middelburg, 1 8 7 4 —
1877. IV, 456.
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zelf was de handhaving van de heerschende religie een
conditio sine qua non voor zijn terugkeer. Aan de andere
godsdiensten kon hij alleen toestaan „toute la tolérance que
l'on puisse raisonablement demander" 2 0 ) . Lampsins, de
ex-baljuw van Vlissingen, en d'Yvoy van Mijdrecht, die
den erfprins van advies dienden, wilden bij hunne, op de
Engelsche constitutie gebaseerde hervormingsplannen aan de
dissenters wel het kiesrecht verleenen met betrekking tot
de aanstelling der plaatselijke besturen, doch ook zij handhaafden verder over de geheele linie de bevoorrechte positie
van den gereformeerden godsdienst, die in zeer reëele beteekenis ,,de heerschende in den staat" zou blijven en
voor welks aanhangers alle bestuursambten moesten gereserveerd blijven. Aan de dissentere wilde d'Yvoy slechts
toestaan „een vrije, schoon niet openlijke exercitie hunner
godsdienstoefeningen' ' 2 ' ).
Deze d'Yvoy, die in 1795 naar Engeland was uitgeweken en zich in 1799 naar Duitschland had begeven om
den erfprins van dienst te zijn, kreeg op 16 Maart van
dat jaar opdracht, contact te zoeken met de verzetsbeweging in de Zuidelijke Nederlanden 2 2 ) . Hij vestigde
zich daartoe te Emmerik, waar hij in de gelegenheid was,
om met zeer vele uitgewekenen in aanraking te komen,
in het bijzonder met vooraanstaande leden van de katholieke geestelijkheid zooals kardinaal Franckenberg en Van
Velde de Melroy. In deze kringen deed d'Yvoy den indruk
op, dat men niet afkeerig was van een vereeniging met het
Noorden onder een Oranje-bestuur en hij meende te mogen
verwachten, dat ook de katholieken in de Republiek door
de hereenigingsplannen voor Oranje zouden worden gewonnen. Van een vorst immers, die beide religies te
beschermen had, zou men een grootere tolerantie kunnen
verwachten. Spoedig wist d'Yvoy nu relaties te krijgen met
de geestelijkheid van de Bataafsche Republiek. Een zijner
agenten, Michiels genaamd, oud-ontvanger van den
2 0 ) H. T. Colenbrander, Gedenkttukken. . . . Il, 936, 9 4 8 en 9 7 1 .
21) A l . voren, 8 6 3 — 8 7 7 .
22) G. J. W. Koolemans Beijnen, Oranje en de Roomech-Kotholieken
in 1799 : Med. van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden,
( 1 9 0 3 — 1 9 0 4 ) 5 v.v.
Vgl. Erfprin. aan d'Yvoy, Berlijn 16 Maart 1799:
H. T. Colenbrander, Gedenkatukkea. . . . Ill, 2e deel, 9 1 8 v.
23)
Koolemans Beijnen, a.w. 10 v. — Vgl. D'Yvoy aan Erfprins, Rees
16 April en Emmerik 30 Mei I 799 : Gedenkstukken. . . . III, 2e deel, 922 v.
en 9 4 3 — 9 4 5 .
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stadhouder in het land van Montfoort, stelde zich in
verbinding met den vicaris-generaal Syben, die te Nijmegen
woonde en vandaaruit de Bataafsche gedeelten van het
bisdom Roermond bestuurde. Van hem vernam d'Yvoy,
dat talrijke katholieken, die overigens veel voor het
Oranjehuis voelden, toch niet gaarne den ouden toestand
hersteld zouden zien uit vrees voor de onverdraagzaamheid,
waarvan men vroeger vooral in Gelderland, een deel van
Overijsel, en in Groningen en Friesland het slachtoffer
geweest was. Onder invloed van de patriotten had bij hen
de meening post gevat, dat de stadhouder in dezen de
regenten steunde 2 3 ) .
Door bemiddeling van prinses Wilhelmina probeerde
d'Yvoy een geruststellende verklaring hieromtrent van den
prins los te krijgen 2 4 ) . Ongeveer ter zelfder tijd werd
vanuit militaire kringen aan den erfprins het aanbod gedaan,
om op eigen verantwoordelijkheid te 's-Gravenhage en te
Amsterdam een opstand te verwekken op voorwaarde, dat
later aan de katholieken vrijheid van godsdienst zou
worden verleend 2 5 ) . Ook dit voorstel werd naar Hampton
Court overgebracht, maar van den stadhouder, die het
liefst alles op den ouden voet hersteld zag, was voor de
katholieken, en speciaal voor Brabant, weinig te verwachten. „Si la reunion avec les Pays-Bas Autrichiennes
n'a pas lieu, l'ancienne constitution pourra facilement être
rétablie, mais je vois le plus de difficulté à ce qui regarde
le Brabant Hollandais et le pays de Drenthe, car après la
révolution de 1 795 je doute qu'il soit possible de rendre le
Brabant aussi dépendant que ci-devant, et d'abolir l'exercice
libre de la religion catholique", schreef hij op 29 Juni 1799
aan zijn zoon 2 6 ) . Wel was Willem V bereid, om mede
te werken aan de opheffing van eenige hatelijke maatregelen tegen de katholieken, zooals de recognitiën en de
uitsluiting van de burgerrechten. Hij wilde hen zien gelijkgesteld met de andere getolereerde christelijke gezindheden
met name met de doopsgezinden, die wel mochten deelnemen aan de verkiezing van de gewestelijke besturen,
doch zelf niet konden gekozen worden. Dat men de toe2 4 ) Prinses aan Erfprins, Londen 4 Juli I 799 : Als voren 963 v.
25)
Erfprins aan Prinses, Berlijn 23 April 1799 : Als voren, 925 v.
26)
Prins aan Erfprins, Hampton Court 29 Juni 1799 : AU voren,
961—963.
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diening van het vormsel door een bisschop verbood en
dat de katholieken van de Generaliteitslanden en van
Overijsel hunne godsdienstoefeningen moesten houden in
stallen en met stroo bedekte schuren, had hij altijd absurd
gevonden. Hij liet aan zijn zoon weten, dat hij, voor zoover
het van hem afhing, de katholieken op al deze punten ter
wille zou zijn, maar hij wenschte zekerheid, „que l'appétit
ne viendra pas en mangeant" en dat zij met name niet
zouden verlangen toegang tot de ambten te verkrijgen 2 7 ) .
Nog vóór hij dezen brief van zijn vader ontvangen had,
gaf de erfprins aan d'Yvoy te kennen, dat deze de pastoors
gerust kon stellen ook omtrent de houding van den ouden
prins ten hunnen opzichte. In overleg met den Engelschen
gezant te Berlijn, Thomas Grenville, zond hij aan zijn agent
een „ostensibelen brief" d.d. 6 Juli 1799, waarvan d'Yvoy
gebruik zou mogen maken tegenover Michiels en Syben 6 Θ ) .
In dit stuk werd aan de katholieken toegezegd, dat zij bij
herstelling van het oude bestuur in alle provinciën dezelfde
vrijheden zouden verkrijgen, als zij vóór 1795 genoten
hadden in die gewesten, waar zij toen het meest bevoorrecht waren. Deze brief, die eigenlijk nog minder beloofde
dan Willem V wilde toestaan, werd door hem volledig
goedgekeurd 6 9 ) . Ook in de kringen rond den bisschop
van Roermond maakte de brief een gunstigen indruk.
Van Velde liet den inhoud aanstonds mededeelen aan vicaris
van Alphen, terwijl Syben de voornaamste geestelijken uit
de omgeving van Nijmegen, van Maas-en-Waal en uit het
land van Cuyk op de hoogte bracht. In een onderhoud met
d'Yvoy kon hij later vertellen, hoe op een pastoorskrans
gedronken was op de gezondheid en den terugkeer van
den stadhouder, ook door geestelijken, die vier maanden
geleden daarover niet zouden hebben gedacht. Tevens
beloofde de Nijmeegsche vicaris, dat aan het naasten der
kerken een einde gemaakt zou worden 3 0 ) . Syben, die door
d'Yvoy beschouwd werd als „un homme dont il y a grand
parti à tirer", liet zich zelfs overhalen om een rondreis te
maken langs de aartspriesters in de Bataafsche Republiek,
ten einde de ongunstige opinie, welke in katholieke kringen
27)
2Θ)
29)
30)

Prins aan Erfprins, Londen 5 Juli 1 7 9 9 : Als voren, 964 v.
Als voren, 9 6 5 — 9 6 Θ .
Prins aan Erfprins, Hampton Court 29 Juli I 799 : Als voren, 981 v.
D'Yvoy aan Erfprins, 24 Juli 1 7 9 9 : Kooleman· Beqnen a. w. 14.
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omtrent net Oranjehuis gekoesterd werd, weg te netneti.
Deze reis had plaats in de eerste helft van Augustus 1799
en de resultaten waren zeer naar genoegen van d'Yvoy.
Hetzij onder invloed van de toch wel erg magere beloften
van den „ostensibelen brief", hetzij gedreven door de ver
wachting van een succesvolle invasie, beloofden de aarts
priesters van Utrecht en van Holland alle medewerking
ten einde hunne onderhoorigen tot andere gedachten te
brengen. Van Engelen meende, dat men in dezen op zijne
geestelijkheid zou kunnen rekenen en een drietal Amsterdamsche pastoors, die evenals Bouman uit Leiden in ver
trouwen genomen waren, boden zich aan, om ook Gronin
gen en Friesland in gelijken geest te gaan bewerken З')·
Indien wij d'Yvoy mogen gelooven, zou men zelfs hebben
toegezegd, de geloovigen in den biechtstoel te zullen aan
sporen tot actieve medewerking bij het herstel van het
Oranjehuis. Syben achtte het in verband hiermede nuttig,
om in de proclamatie, welke bij den inval zou worden
afgekondigd, een zinnetje in te lasschen over „de herstelling
van de vrijheid, die aan alle andere gezindheden (buiten
de heerschende religie) toekomt in de uitoefening van
hunnen godsdienst, en welke wij ons zullen beijveren
zooveel mogelijk daar, waar dezelve voor dezen zoo
algemeen als elders niet was, in hetzelfde genot te
stellen" 3 2 ) . De erfprins ging op deze suggestie echter niet
in, omdat er besloten was den godsdienst in de proclamatie
niet te vernoemen en omdat een dergelijk zinnetje de leden
der heerschende kerk zou kunnen afstooten 3 3 ) .
Na den terugkeer van zijn vicaris-generaal stelde de
bisschop van Roermond een verzoekschrift op aan den
erfprins d.d. 19 Augustus, waarin hij om opheffing van
eenige concrete bezwaren verzocht. Met name wees hij op
het misbruik, dat arme katholieke weezen vroeger in de
gestichten gedwongen werden hun godsdienst te verzaken,
en op de belemmeringen, die in verschillende plaatsen aan
het bouwen van een kerk en de vestiging van een parochie31)
MichieU aan Erfprini, 17 Auguetu» 1 7 9 9 : G e d e n k s t u k k e n . . . .
III, 2e deel, 1028 v. — Kooleman» Beijnen, a. w. 1 5 — 1 7 .
32)
D'Yvoy aan Erfprin·, Elten 14 Auguetu« 1799 : Gedenkstukken. . . .
III. 2e deel, 1024.
33)
Erfprins aan d'Yvoy, Lingen 2 0 Augustus 1799 : Als voren, 1024
noot 3.
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geestelijke in den weg werden gelegd ^ 4 ) . De erfprms zond
dit schrijven door aan zijn vader, die niet ongenegen was
om aan de bezwaren tegemoet te komen. Hij bleef er echter
aan vasthouden, dat voor kerkbouw en voor de vestiging
van een geestelijke eerst de toelating van den magistraat
moest worden gevraagd, die echter niet zonder goede reden
moest geweigerd worden. Hij wilde zelfs monnikken toelaten, mits zij buiten hunne huizen en kerken een wereldlijk
gewaad zouden dragen. Maar men moest aan de katholieken
niet de kans geven een imperium in imperio op te bouwen.
Verder zag hij niet graag, dat de katholieken afhankelijk
zouden zijn van een buitenlandschen bisschop. Het ware
beter, aan hen eigen bisschoppen te geven, die door het gouvernement konden worden betaald, ofschoon zij niet openlijk
zouden worden erkend, zooals dat ook in Ierland het geval
was. Ten slotte schrok hij bijna van zijn eigen welwillendheid en, als om zich te excuseeren, eindigde hij zijn antwoord met deze woorden : „Ce que je dis est politiquement
et historiquement et non théologiquement. Je crois que Ie
vieux Royer (de predikant, bij wien de prins zijn belijdenis
gedaan had) serait furieux s'il me voyait aussi tolérant
pour les papistes comme il les appelait toujours" 3 5 ) .
De Engelsche landing in Holland mislukte, de volksbeweging bleef uit en wij verkeer en in de onmogelijkheid
aan de hand van de feiten na te gaan, of Syben zijn geloofsgenooten juist beoordeeld had. Maar wel zullen wij mogen
concludeeren, dat het enthousiasme voor de revolutie bij
het katholieke volksdeel reeds in 1799 heel wat gedaald
Weis en dat zij wederom begonnen te wennen aan de
vroegere bescheidenheid, die hun overigens toch wel te pas
gekomen is in het begin der 19 e eeuw, toen de katholieke
vrouwen op verscheidene plaatsen nog met een extra-groot,
op een bijbel gelijkend gebedenboek ter kerke moesten gaan,
om niet lastig gevallen te worden 3 8 ) . Na de dageraad van
de emancipatie liet de zon nog geruimen tijd op zich
wachten 1

34)
AU -voren. 1 0 3 3 — 1 0 3 5 .
35)
Prins aan Erfprine, Hampton Court, 3 September 1799 : AU voren,
1055 v. Vgl. 1045 ν .
36)
(W. Cramer), Mémoire »ur la situation dee Catholique· dans la·
Pays-Bas. Amsterdam, 1849. 6.
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L
Laborde, F. L. de, lid van de Consti
tuante, 1 00.
Lafayette, M. J. P. Y. R. G. du Mortier,
marquis de, lid van de Constituante,
99.
Lamennais· F. de, 3 0 5 .
Lampsins, 3 5 3 .
Lamsweerde, G. W. van, representant,
166, 170*.
Langen, S. J. van, representant, 61,
156, 160, 169, 171·. 172, 173. 176,
239. 240, 329, 344.
Lansing, J. F., pastoor, 226j 227, 2 9 6 .
Lansmans (schuilnaam), zie : Ciamberlani.
Lebrun-Tondu, P. H. M., minister,
ПО·, 272·.
Leempoel, W. van, priester, 127, 128,
230.231.
Leersum, H. P· van, 66.
Leeuwen, J. D. van, representant, 1 72.
Leeuwen, P. van, boekhandelaar, 1 3 7 · .
Lemmens, J., emeritus-pastoor, I 69.
Lemmers, Mattheus, Franciscaan, 262,
265.
Lestevenon, W. Α., gezant, 46.
LexiiM, J. H., pastoor, 136, 140, 2 5 5 ,
257, 258, 260, 2 7 7 · , 307, 308. 310,
311.
Liguori, Alphonsus de, 265.

Lilaar, P. J. J. van, representant, 166,
170·.
Lille, W. de» representant, 1 7 1 * .
Lironcourt, De, 14*.
Lith de Jeude, J. R., 103.
Livingstone, 5 7 * .
Locke. J., 1,4.
Lodewjjk XVI, koning van Frankrijk,
330.
Lodewijk Napoleon, koning van Hol
land, 2 1 0 * , 224.
Loe, Baron de» 9 4 · .
Loef, W., representant, 1 70, I 72.
Loomans, H. S., pastoor, 72.
Loon, Van, makelaar, I 56.
Loosjes, P. Αζη., 1 4 · .
Lublink de Jonge» J., representant, 204.
Luther. M., 2 0 1 .
Luzac, J., 14.
Lycurgus, I 08, 200.
Lynden» W. van, 4 1 , 4 3 .

M
Maasmans, boekhandelaar, 137*.
Mandrillon, 9 3 .
Manzon, 2 3 * .
Maquin, P. R., pastoor, 1 8 3 * .
Marck, F. A. van der, hoogleeraar, 2-4,
7 · , 11-13, 18, 25, 29, 8 2 . 2 0 0 .
Maria, moeder van Jezus, 2 5 9 .
Mariana, J., Jezuïet, 52.
Mark, H- van der, 5 7.
Marmontel, J. F., 4.
Martini» Α., 6 2 .
Mascheck, H. S., 141.
Maurits, stadhouder, 16.
Mayr, В., Benedicten, 267.
Mazio,R-> 1 2 3 * .
Meersch, Ds. A. van der, 4.
Meeuwen» P. van, advocaat, 247.
Messie, N. F. du, deken. 2 3 6 , 3 3 6 .
Metternich, K. von, 104.
Meijbeek, J., pastoor, representant, 72,
73, 8 5 · , 159, 162, 163, 219, 227.
295·.
Meyer, G., representant, 159.
Meylink, А. C , pastoor, 38, 46, 73, 8 1 .
Michel, J., boekhandelaar, 262*.
Michiels, 353-355, 3 5 6 · .
Midderigh, J. H., representant, 56, 156,
169, 1 7 1 · , 1 7 2 . 3 3 0 .
Mieris, F. van, 6. 50.
Minderop, H.» 156.
Mirabeau, G. de, lid van de Consti
tuante, 99, 100, 101.
Moering«, H., 1 0 · . 56, 79, 112. 161.
Mohammed, 200.
Molen eraaff, Α., representant, 166,
170·.
Mont, P. du» Benedictijn. 3 2 8 * .
Montesquieu, Ch. de, 101*.
Montmorin, A. M. comte de Saint Ha
rem, minister, 6 4 * .
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Moor, De, lector, 2 3 2 * .
Moonel, H. van, 6 4 · . 66, 147, 173.
Mortier, Du, boekhandelaar, 195.
Moser, G., priester, 236, 237, 239, 246,

255·, 265, 332, 334·, 335-338,

340-343,345.
Mounier, J. J., lid van de Constituante,
98.
Moy, Ch. de» pastoor, 1 0Θ. Moses, 1 0 8 , 2 0 0 .
Mulder, Th., pastoor, 8 5 · .
Mulder, Wed. W., boekhandelaar, 6 8 · .
Munik, boekhandelaar, 1 3 7 · .
Mutsaers, J. В., pastoor, 182.
Mutschelle, S.» 2 6 9 .

Ν
Nahuys, representant, 3 2 0 * .
Nannini, J., pastoor van Buitenveldert,
209.
Nanning, J., pastoor van Muiden, 184.
Napoleon Bonaparte, 3 2 7 , 3 4 6 .
Neercauel, J., vicaris apostolicus, 259.
Nelis, С F. de, bisschop, 46, 47, 76,

77, 95, 127, 139·, 221-223, 238,

298, 3 3 4 .
Nero, keizer van Rome, 2 0 1 .
Nicolai, Ch. F., 4.
Nienwenhuis, J. H., representant, 1 7 1 · .
Nieuwvliet, Van, 149.
Nitert, E. J. Α., pastoor, 36, 72. 8 1 .
Noël. J. F. M., gezant, 1 1 0 · , I 7 5 · , 205.
Nolet, C , 61, 141.
Nolet, J., representant, 6 1 , 141, 156,
159, 169, 1 7 1 · , 1 7 2 . 3 2 4 , 3 2 9 .
Noma, D., boekhandelaar, 1 3 7 · .
Noodt, G., hoogleeraar, 1-4, I I .
Noordkerk, H., advocaat, 5-7.
Noten, 79.
Nozeman, D · . C , 4.
Numa Pompilius, koning van Rome,
108, 2 0 0 .

O
Oberthür, F.i hoogleeraar, 268.
Оске, В., deken, 126, 1 61 · , 21 1. 2 1 9 · ,
2 2 2 · . 239, 2 5 1 . 252, 259, 260, 2 8 1 .
Ockerse, W. Α., representant, 1 72, 324.
OKerman, J. Α., pastoor, 239, 240,
2 5 3 · . 254.
O'Hearn, F., priester. 2 3 1 , 2 5 5 , 332,
352·.
Oirschot, H. van, 247.
Olifiers, P., 66.
Ombesch, A. (schuilnaam), zie : Anthonius van Cils.
Ommeren,· Joanne« van. Dominicaan,
211, 2 5 9 · .
Ommeren, Van, advocaat, 89.
Ondaatje, P. Ph. J. Quint, 98.
Oomen, Adrianus, priester, 4 5 * , 4 6 · ,
4 7 · , 4 8 · , 76, 1 3 9 · , 2 2 3 * . 229,
2 3 5 · . 2 3 9 · , 240.242, 2 4 3 · , 244.
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246, 249, 250·, 251, 254·. 332·,

3 3 3 · , 3 3 6 · . 337-340, 343-345.
Oomen, Antonius, priester, 245, 3 3 2 * ,
334, 336, 3 3 7 · . 3 3 8 . 3 4 3 .
Oosterbaan, Da. Heere, 1 99, 200.
O«, W. van, priester der oud-bisschop.
pelijke clerezq, 21 7.
Osch, M. van, boekhandelaar, 137*.

Ρ
Paape,G., 19, 20, 97, 98, 104, 144,
1 4 5 · , 1 4 7 · . 148, 1 6 0 · , 161, 162.
Paine, Th., 104.
Palier, J. en H., boekhandelaars, 1 3 7 · ,
149·.
Palieeot,C., 2 6 8 * .
Palm, J. H. van der, 224, 264.
Pannebacker, J., representant, 66, 147,
148, 150. 152, 170.
Pas, N., aartspriester, 260-263.
Passmayer, Α., 2 7 0 .
Paulus, apostel, 69, 75, 89.
Paulus, P., representant, 20, 105, 107,
143, 163, 2 0 2 · , 272, 279, 280.
Pelkwijk, J. Ter, representant, 193.
Peppelenbos, boekhandelaar, 137*.
Perk, J., boekhandelaar, 137*.
Pertat, P. M., representant, 169, 1 7 1 · ,
173, 206.
Pessers, J. P., representant, 170, 171.
Peetel, F. G., hoogleeraar, 2.
Petrus, apostel, 87, 88.
Pichegru. generaal, 107, 143.
Pierson, Ds. Th., l i l * .
P i l p a y O ) , 108.
PiusVI, paus, 108, 122, 134, 1 3 8 , 2 2 0 -

222, 227·, 233, 242, 285·. 298,

305,328.
Pleytens (schuilnaam), zie : F. J. de
Gruqtters.
Ploos van Amstel, Α., representant,

79, 159, 169. 170, 173, 175, 176,

185, 196, 204-206. 232.
Poll, B. ten, representant, 1 7 1 * .
Poll, J. van de, burgemeester, 9 3 * .
Poolman, boekhandelaar, 1 3 7 · .
Portiez ile l'Oise, L., représentant du
peuple, 147.
Potters. J. F., deken, 236.
Pufendorff, Samuel, Freiherr von, I.
PÜnenborg, Η., pastoor, 3 3 6 .
Q
Quant, C , 57.
Quesnel, H., representant,
1 7 1 · , 176.

159, 169,

R
Raad, E., priester, 2 6 3 , 2 6 4 .
Rabaud de Saint-Etienne, J. P., lid van
de Constituante, 100.
Rabsace«, 121.
Racer, J. W., drost, 6 7 , 1 9 3 .

Ramel, 1. P., représentant du peuple,
149, 150. 18J.
Rautenttraucb, S.i 267.
Raynal, G. Th. F., 13, 1 0 1 · .
R e a d , J., pastoor van Weesp, 176*,
186.
Reigertman, 2 3 * .
Rein·, C. N., pastoor, repreeentant,
165, 170*. 175*. 204. 3 1 2 .
Reitx, hoogleeraar, 50.
Rendorp, J., burgemeester, 2 3 * , 7 3 * ,
78. 126. 127.
Rest, De, zie : F. Bernard.
Regne, L·, pastoor, 72, 73, ΘΙ.
Robespierre, M. de, 3 1 6 * .
Roes, В., aartspriester, 251, 252, 260265.332.
Rogge, С , 200-202.
Romilly. Ds. M., 269.
Roo van Wulvenhorst, H. de, 64, 74.
Roosmalen, M. J. van, deken, 336.
Rooy. Van, repreeentant, 154, 180.
Rooyen, J. van, regent, 2 I.
Rosart, J. F., boekhandelaar, 15, 16,
268*.
Rossum, Van, boekhandelaar, 13 7*.
Rouppei N.. seminarist, 23 I.
.Rousseau, Jean Jacques, 4, 13, 1 0 1 * ,
121, 1 4 8 , 3 0 4 , 3 4 1 .
Royer, A. J.,. 122. 123, 124.
Royer, Ds.. 357.
Rozavan, Paccanarist, 257.
Rqckevorsel, A. van, 247.
Rijckevorsel, Th. van« 147, 247.
RÜsyqjk, J. van, kapelaan, representant, 72, 166. 170*. 205.
S
Sailer, J. M., bisschop, 267, 269, 270.
Salm, Frederik, Rqngraaf van, 6 4 .
Samen, J. В., proost, 338.
Sauviac, generaal, 152.
Savage, 2*.
Schaffrath, N.i boekhandelaar, 270.
271.
Schaik. J. van, pastoor, 3 3 2 * .
Scharp. Ds. J., 5 8 * .
Schelle, Van, boekhandelaar, 108.
Schermer, S.i representant, 169, 171*,
176.347.
Schilge, 115.
Schimmelpenninck, R. J., 224, 3 4 6 .
Schönberg, M. von, 270.
Schouten, P., pastoor, 73, 135, 1 3 6 · ,
140, 143, 194. 214, 269, 270, 2 8 1 .
Schuurman, D., boekhandelaar, 22, 27.
Schwartzhüber, S., Benedictijn, 269.
Serrurier, Ds. F., I l l · .
Sieyès, E. J., lid van de Constituante.
98.
Silio, M., 123*.
Sinckel, В. S., advocaat, 160, 161, 170,
184.

Slaat·, Α., 6 3 · , 6 5 * . 66.
Sluiter Anthoniez., E., 1 6 1 , 1 8 4 .
Sluys, A. van der, pastoor, 118, 131,
181, 183*. 278, 279, 281, 297.
Smedt, E. de, priester, 222, 2 2 3 * . 225,
298.
Smissaert, J. d regent, 3 I.
Smits, J. В., boekhandelaar, 2 6 2 * .
Snarenberg, P., kapelaan, 72.
Solon, 108.
Somveen, W., pastoor, 72, θ I.
Son, H. S. van, procureur, 57, 130,
212,213,278.
Son, M. H. ( P . F.) van, 57.
Son, Van, 64.
Sonnaville, P. de, representant, 170,
171*. 176. 3 3 1 .
Spaan, Ds. van, 5 4 * .
Spannakering, J. F.> aartspriester, 2 6 3 .
Spiegel, L. P. van de, raadpensionaris,
23», 54, 7 4 · , 92-95. I l l , 123, 124,
352.
Spoor, W. L. J., prov. drossaard, I 15.
Spyk, Van fier, boekhandelaar, 2 6 8 * .
Stafford, J., pastoor, 73, 9 2 . 118. 127,
128, 132·, 133*. 134. 135, 208-210,
219, 220, 222-224, 230, 231, 232*.
239, 253-256, 289, 290, 292, 294296, 2 9 8 . 3 1 0 , 3 1 1 .
Staphorst, J. van, 97.
Stattler« В., 267.
Steenbeek, J., representant, 3 I 4,
Steffens, G. J., kapelaan, I 70.
Steins Bisschop, Thomas, Dominicaan,
227,228.
Stevens, J., priester, 3 5 * .
Storchenau, S., ex-Jezuïet, 268.
Styl, S., representant, 72.
Swildens, J. H.» hoogleeraar, 18, 2 1 .
29, 202, 2 0 3 . 277.
Swinkel·, J. В., 6 5 * . 8 1 * .
Swinkels, L.« pastoor, 65*, 71, 81.
Syben, vicaris-generaal, 354-357.
Sylvanus (schuilnaam), zie : Anthonius van Gils.
Sqpkens, Ds. H., repreeentant, I 7 5 * .

Τ
Teilegen, Α., pastoor, 80, 3 13.
Tertullianus« 76.
Tetmans, J.» boekhandelaar, 108.
Tetroode, F. J. van, katholiek boek
handelaar. 34, 119*. 126*. 136*.
137·, 160*. 3 0 2 * . 350.
Teylingen, I. Van, regent, 124*.
Thomassen, Mathias, Jezuïet, 78.
Timaeus, 147*.
Timmermans« P. G., 57.
Tolliu·, H-, 3 5 2 .
Tomas, Α., pastoor, 72, 7 3 * .
Torqueti« consul, 90.
Trots, Ch., hoogleeraar, 2.
Tydeman, M., hoogleeraar, 2 0 * .
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ν
Valckenaen Χ, hoogleeraar, ΙΟΙ, 102,
175·.
Vechel-HuUhout, Maria.van, 2Э6.
Velbruck, Franco» Charles comte de,
48.
Velde de Melroy, J. B. R. baron vhn,
bisschop, 2 4 3 . 244, 2 5 5 , 265, 266,
353,355,356.
Velde, J. F. van de, priester, 2 3 0 , 236,
2 8 3 . 3 2 8 · , 335, 3 3 8 .
Velde, J. van der, 5.
Ven, W. van de, bisschop, 8 9 * .
Vérac, Ch. O. de Saint George·, marquis de, gezant, 54.
Verblauw, boekhandelaar, 137*.
Verbrugge, Ph., 6 4 * . 2 7 3 * .
Vergennes, Ch. Gravier, comte de,
minister, 37.
Verhagen, H., representant, 165*, 170,
238.315·.
Verhees, H., representant, 6 4 . 66, 155,
165, 176, 206, 2 3 8 . 2 4 9 , 3 3 9 * . 345.
Verheyen, F. X., lid van Staatsbewind,
347, 3 4 9 .
Verheyen, J. В., representant, 165,
170*.
Verhoysen, P., representant, 147, 165,
172, 176, 191. 192, 206, 345, 3 4 8 .
Verlern, J., boekhandelaar, 5 7 * .
Vermande!, W., boekhandelaar, 160*.
Vermeulen, B-> boekhandelaar, 5 3 * .
Vinkenburg, J., 57.
Visch, J., boekhandelaar, 137*.
Vitringa, C. LM, 166.
Vogelvanger, G., representant, 320.
Voltaire, F. M. Arouet de, 4, I 3, 101 · .
Vonk, L. C , representant, 169, 171*,
172.
Voord«, В., hoogleeraar, 9 3 * . 2 7 5 .
Voort, J. van der, pastoor. 236.
Vreede, Ρ „representant, 147-150, 152,

169, 171-173, 191, 316, 324, 329,

330.
Vrijthof, Ds., 72.
Vugt, A. van (schuilnaam), zie : An
tonius Oomen.
Vugtmanst
Adrianus
(schuilnaam),
zie : Adrianus Oomen.
W
Waal, De, boekhandelaar, 137*.
Waterschoot, J. van, 141, 156.
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Weber, J. В., 2 7 0 .
Weege, J., boekhandelaar, I 6 0 * .
Werkmeister, B. M. von, 267.
Wesselman, С. F., 8 1 * .
Wilhelmina, prinses van Oranje, 6 4 * ,
354.
Willem I, stadhouder, 15, 3 1 , 68.
Willem III, stadhouder, 5 3 .
Willem IV, stadhouder, 50.
Willem V, stadhouder, 16, 5 3 , 5 4 . 67,

76, 79, 80, 84, 86-90, 92, 110, 123,

165,352-355.357.
Willem, erfprins van Oranje, 94, 352357.
Willigen, A. ran der, drossaard, I 74.
Wiselius, S., representant, 2 7 6 .
Witbols, M. H., pastoor, representant,
33-35. 37. 62. 72. 7 3 * . 79. 8 1 , 95,
162, 166-170, 1 7 1 · , 175, 176, 2 2 7 .
230,281,324,338.
Witt, Johan de, raadpensionaris, I.
Witt, J. de, representant, 166, 173,
245.
Witte Tullingh, H. J. van Oldenbarne.
veldt genaamd, advocaat-fiscaal, 6 4 * ,
65. 6 6 * . 71, 74, 7 5 * . 8 1 , 8 3 , 8 5 * .
86, 8 8 · , 9 0 · .
Wolfenbuttel, Hertog van, zie : Brunswijk.
Wolff, Ds. Α., 5.
Wolff-Bekker, Elisabeth. 5.
Wüchel, L., 6 3 · .
Wykersloot de Grevinmachen, De, 126.
Wüs, H., de, 247.

Y
Yvoy van Mgdrecht, M. L. van Hangest,
baron d·, 353-356.

Ζ
Zauner, I. T., 267.
Zeeberghi A. van, 23.
Zondadari, A. F., vice-superior. 47-49,

78, 91, 92, 128·, 209, 210, 220,

223, 224, 2 3 2 · . 2 5 3 · . 256, 2 9 6 .
298·.
Zonsbeek, P. van, representant, 169,
171·, 172. 173, 3 2 9 .
Zoroaster, 108.
Zubli, A. J., representant, 205, 206.

REGISTER VAN PLAATSNAMEN.
Indien een naam op een bepaalde bladzijde alleen in de noten voorkomt, ia deze
bladzijde met een sterretje gemerkt.

Aaltmeer, 1 8 5 , 3 1 1 · .
Aarle-Rixtel, 64, 72, 89.
Adolpb.land, 3 1 1 · .
Afden, 3 2 8 .
Akersloot, 177*. 182.
Alfen (Maa.-en-Waal), 185.
Alkmaar, 24, 32, 38, 57, 143, 170,
214,281.
Almelo, 8 · , 32.
Alphen (Baronie van Breda)> 182.
Alphen a.d. Rijn, 226.
Altforat, 185.
Amer.foort, 5 7 , 1 6 6 , 2 1 7 , 3 1 4 .
Amitelland, 160.
Amstelveen, 160, 185.
Amsterdam, 5-7. 14. 15, 22. 23, 27.
34. 3 5 · , 47. 50, 57. 6 1 . 62, 65, 66.
71-73, 78, 8 5 · . 90, 92, 94, 96, 97.
101. 102. 104, 109-113, 118, 119,
122, 126. 127, 130-134, 140. 143146, 155-157, 159-161, 169. 170,
172, 187, 195, 198, 202, 203. 210.
211, 214-216. 218, 219, 239, 240,
243, 251-255. 257, 262, 270, 2 7 1 ,
2 7 3 · , 274, 276-280, 286. 288, 291,
292, 299, 307, 311, 312, 321. 329.
339. 351. 354. 356.
Antwerpen. 44-47, 49, 76, 8 8 · , 9 5 .
127, 139, 165, 208, 2 2 1 , 2 2 3 , 225,
229, 2 3 3 , 235, 238, 240, 245, 298,
334, 336-339. 3 4 1 , 3 4 3 , 3 4 4 .
Appeltern, 185.
Arnhem, 2, 26, 28, 57, 260, 261.
Aselo, 158, 193.
Augsburg, 268, 269.
В
Baardwvk, 70.
Baarle-Nassau, 1 8 0 , 3 2 0 .
Babyion, 121.
Bakel, 71. 7 2 . 8 8 .
Beek en Donk, 72.
Bentheim, 8 2 .
Bergen-op-Zoom, 150, 1 8 2 , 3 2 3 .
Bergharem 185.
Bergschenhoek, 128.
Berlijn, 1 9 , 3 5 5 .
Dei'iip

/·

Betuwe, 143.
Bodegraven, 62, 1 66.
Bokhoven, 338.
Bommelerwaard, 143.
Borne, 32, 158. 193.
Boekoop, 226, 227. 296.
Boxtel, 6 3 · , 64, 66, 71, 8 1 . 141, 165,
179, 180, 2 3 6 , 3 3 6 .
Brabant, Bataaf.ch. 168, 173. 178. 181,
191, 192, 198. 232, 233, 237, 242,
244, 3 1 5 , 316, 320, 322, 324, 3 3 2 · ,
338.
Brabant, Staats-, X, XII, 7. 39, 46.
56. 62, 65, 67, 70-72, 74, 75, 8 1 .
83. 8 6 · , 88. 90, 95, 113, 114, 143.
146-150, 152-155, 164, 165. 170172, 177, 181. 182, 194, 197, 204,
206, 214, 224, 237, 238, 243, 245,
263, 299, 315, 319, 320, 323-325,
341,347.349.354.
Breda, 8 · , 63, 76, 115. 147. 150.
152. 153, 165. 170, 179, 180, 182,
208, 222, 225, 229, 233, 235, 2 3 8 ,
240, 243, 245, 246, 264, 315, 3 2 0 .
323, 3 3 5 . 337. 3 3 9 . 3 4 4 .
Breda, Baronie van, 47, 182.
Breslau, 270.
Brunswijk, 5 0 * .
Brussel, 19, 46. 48, 9 5 , 97, 104, 122,
126,230,231.
Buitenveldert, 209, 2 2 8 .
Burg-Steinfurt, 82.
Buatum, 3 6 .
Cayenne, 327.
Chartres, 111.
Châtillon les Dombes, 1 4.
Cuyck, 1 5 0 , 3 5 5 .
Delft, 19, 169, 188, 1 8 9 · .
Deurne, 64, 7 1 . 7 2 , 8 1 , 115.
Deventer, 12, 13, 25, 26, 3 2 , 57-59,
82,210,223.
Diemermeer, 5 3 * .
Digne, I 1 0.
Dinteloord, 154.
Doetinchem, 71, 166.
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Doldcum, ЮЗ.
Doornik. I I I .
Dordrecht, 24. 32, 57, 159, 1 6 0 · , 226.
228.
D o n t , 182.
Douai, 49, 229.
Drente, Χ, 260, 2 6 2 .
Dreumel, 185.
Dninen, 6 3 * .
Dniten, 161, 186.
Duinkerken, 1 0 3 , 1 0 8 .
Duitburg, 2.
Dungen, Den, 236.
Düueldorf, 119, 122.
E
Edam, 170.
Eindhoven, 63, 64, 66, 85, 115. 147,
250.
Elburg, 57.
Emmerik, 2 4 3 , 2 5 1 . 2 5 5 , 2 6 3 , 3 5 3 .
Enkhuizen, 170, 183.
Enachede, 158.
Enter, 158, 177.
Etten, 1 6 5 , 3 1 6 , 3 2 4 .
E verdingen, 228.
F
Fleura·, 143.
Franeker, 2. 1 0 1 , 2 0 2 , 2 7 7 .
Friesland, 26, 58, 59, 67, 72, 82, 111,
199. 2 6 1 , 262, 3 2 4 , 329, 354, 356.
G
Geertruittenberg, 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 2 .
Gelder, 2 7 1 .
Gelderland, 7, 9, 25, 30, 101, 157.
158. 166, 171. 185. 186, 205, 208,
224, 2 5 1 , 262, 332, 3 5 4 .
Genève, 269.
Gent, 44, 229.
Gieten, 270.
Goei, 229.
Gorinchem, 24, 3 2 , 57.
Gouda. 24, 32, 37. 57, 1 7 7 · , 226.
311·.
Grave, 119, 147, 150. 165, 170, 179,
250.
'i-Gravenhage, 13, 14, 38. 46, 47, 50,
51, 57, 79-81, 89, 96, 103, l i l ,
114·, 117. 118, 123, 124·, 126,
128, 130, 131. 134, 144, 149, 150,
153, 155, 162. 169. 170, 176, 181,
182. 192, 198, 212, 221, 230, 231,
237-239, 243-245, 274, 276, 278,
281, 297, 306, 308, 315, 318-320,
333, 339, 344, 345. 347, 354.
Groningen ( g e w e t t ) , 7, 3 3 , 223. 354,
356.
Groningen ( t t a d ) , 2. 3. 7, I I , 32, 57,
7 9 . 2 1 0 . 2 6 1 , 262.
Grootebroek, 1 8 4 . 1 8 6 . 2 2 6 .
Haaktbergen, 158.
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Й
Haaren (N.-B.), 1 8 9 · .
Haarlem, 24, 33, 5 3 · , 73, 8 1 . 9Ó,
108. 127, 134, 167*. 2 0 8 - 2 1 0 , 2 1 3 .
215, 2 1 7 · , 219, 223, 2 2 4 · , 230.
239. 252, 253, 255, 257, 273. 289.
290, 292, 294-296, 310.
Hamburg, 164.
Hampton Court, 3 5 2 , 3 5 4 .
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VERBETERINGEN.
Blz. 42, regel 9 v.b. staat : Oosterwük, lees : Oisterwijk.
Blz. 46, regel 25 v.b. staat : De Stevenon, lees : Lestevenon.
Blz. 158, regel 28 v.b. staat : T e Enter, lees : Enter.
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Alle rechten aan den
•chrijver voorbehouden.

STELLINGEN.
I.
Ofschoon de beweging der democratische patriotten zich
in feite anti-stadhouderlijk en pro-Fransch heeft ontwikkeld,
wordt zij door deze kenmerken geenszins in haar wezen
bepaald. Zij moet gezien worden als een politieke en
sociale hervormingsbeweging, waarin de „Aufklärung"
zich op specifiek Nederlandsche wijze manifesteert.
II.
Onder invloed van den historistischen trek in de
patriottenbe weging van vóór 1787 is de Bourgondische
gedachte in deze kringen opnieuw levendig geworden.
III.
Ten onrechte meent Dr. P. Geyl, dat de opvatting van
Simon Stijl, die in de Unie van Utrecht niet de voorbereiding
van de scheuring, maar de voltooiing van de eenheid der
Nederlanden ziet, in zijn tijd „natuurlijk" een „zeer algemeen verbreide beschouwing" was.
(Dr. P. Geyl, Eenheid en Tweeheid in
de Nederlanden. Lochern, 1946. Blz.
17 v . ) .

Bij de uitgave
vice-superior der
J. Kleijntjens S.
ledigheid dichter

IV.
der „Brieven van Mgr. L. Ciamberlani,
Hollandsche Missie : 1795—1828" door
J. (Haarlem. Heiloo, 1946) was de volte benaderen geweest.

V.
Ten onrechte meent J. Simonis uit de werkstukken van
den'Antwerpschen medailleur Jacobus Jonghelinck (1531
— 1 6 0 6 ) te kunnen concludeeren, dat deze kunstenaar
„un faible pour la Réforme" en speciaal Luthersche sympathieën vertoonde.
(J. Simonis, L'art du médailleur en
Belgique. Jemeppe-sur-Меияе, 1904.
H, p.p. 75. 94 v., 101 v.).

VI.
De naam „Meldwijck", die voorkomt in den brief van
Margaretha van Parma aan Philips II d.d. 12 Augustus
1563, is geen verschrijving voor ,,MiddeIwijk", zooals
M. Gachard wil, doch een verschrijving voor „Naaldwijk".
(M. Gachard, Correspondance de Mar
guerite d'Autriche, duchesse de Parme
avec Philippe II. Bruxelles, Ι Θ 6 7 —
1881. Ili, p. 63 v.).

VII.
Het kapittelwezen en het kapittelrecht in de Nederlanden
gedurende de eerste helft der zestiende eeuw verdient een
nadere bestudeering.
VIII.
Bij de bestudeering van de iconographie der historiepenningen verdéele men deze in realistische, heraldische,
typische, symbolische, emblematische en allegorische penningen.
IX.
In de iconographie der Nederlandsdhe historie-penningen uit de tweede helft der zestiende eeuw overweegt aan
katholieken kant het mythologische element en aan hervormden kant de invloed van den Bijbel, speciaal van het
Oude Testament.

X.
Bij de samenstelling van een programma voor het
onderwijs in de kunstgeschiedenis aan de scholen voor
V.H.M.O. dient er op gelet te worden, dat dit onderwijs
niet te zeer belast wordt met het memoriseeren van namen,
feiten en data, doch dat dit onderwijs inzicht bijbrenge in
het karakter van de voornaamste stijlen en kunstwerken,
zulks in verband met de algemeene stroomingen der
cultuurgeschiedenis.
XI.
De samenstelling van althans een globaal overzicht der
in Nederlandsche diocesane en parochieele archieven aanwezige archivalia is gewenscht en uitvoerbaar.

