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INLEIDING 

In het woelige jaar 1848 kwamen enige katholieken uit Noord- en Zuid
holland bijeen om de belangen van hun geloofsgenoten in eigen kring 
te bespreken ten einde ze op meer doeltreffende wijze in het Neder
landse maatschappelijke en politieke leven te kunnen behartigen. Dit 
groepje werd door de conservatieve oud-minister Van Son met zekere 
ironie aangeduid als La Jeune Hollande Catholique. Met deze term 
zinspeelde hij op de baarddragende en bommenwerpende revolutionai
ren, die zich in verschillende Europese landen verenigd hadden in na
tionalistische organisaties met namen als La Giovane Italia en La Jeune 
France. Deze Hollanders echter waren rustige en gezeten burgers, die 
een comité vormden, dat op gezette tijden samenkwam om de geestdrift 
voor de katholieke zaak in woorden en een heel enkele maal ook in 
daden te uiten. Zo waren de katholieke jongeren van omstreeks 1850. 

Het wel en wee van dit comité vormt het onderwerp van deze studie. 
In 1847 hadden de redacteuren van De Tijd en De Katholiek het ini
tiatief genomen enige geloofsgenoten samen te roepen om een associa
tie, een katholieke unie, te stichten. Het in 1848 gevormde groepje 
was de verwezenlijking van dit initiatief. Het viel in 1852 definitief 
uiteen. Hiermee zijn het beginpunt, 1847, en het eindpunt, 1852, ge
markeerd. 

Verscheidene historici hebben zich al beziggehouden met het comité: 
Nuyens, Albers, Witlox, Brom en Rogier. Vooral Albers en Witlox 
hebben er veel aandacht aan besteed. Albers deed het met de ouderwetse 
vooringenomenheid en op de ultramontaanse juichtoon, vooral beïn
vloed door de autobiografie van de feitelijke leider van het comité, 
Cramer. Daarentegen bereikte Witlox een vrij hoge graad van objec
tiviteit. De volledige geschiedenis, voorzover die ooit te achterhalen 
zou zijn, was tot dusver nog niet geschreven. Ook deze studie preten
deert overigens niet uitputtend te zijn. Ze is gebouwd op de gegevens, 
verkregen uit een aantal archieven, die in de lijst van bronnen genoemd 
worden. Alle door en in het comité verrichte werkzaamheden worden 
besproken, zoveel mogelijk tegen de achtergrond van de situatie in het 
Nederland van die tijd. Wat reeds door Albers en Witlox uitvoerig -
vaak met lange citaten uit de bronnen - uiteengezet is, werd in deze 
studie minder uitgebreid vermeld. Correcties en aanvullingen op de be
weringen van deze auteurs zijn meestal zonder polemiek in de tekst ver
werkt. 

Als inleidend hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de ontwik-
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keüngen in het katholieke leven tussen 1840 en 1847. De belangrijke 
gebeurtenissen van 1848 en later hebben immers hun wortels in de 
daaraan voorafgegane jaren. Verder zijn, naast de lotgevallen van La 
]eune Hollande, die van een groep notabelen rondom de bisschop van 
Curium beschreven, zij het summier. Zij beïnvloedden namelijk sterk 
de verrichtingen van het comité. Bovendien hebben zowel Albers als 
Witlox deze groep ten dele onjuist en onvolledig gekarakteriseerd. Ook 
krijgen enkele zaken, die omstreeks 1850 in katholiek Nederland van 
belang waren, de nodige aandacht, al staan zij, strikt genomen, niet in 
direct verband met La Jeune Hollande. Hiertoe behoren de rol van de 
curiale functionaris Belgrado, internuntius in Den Haag, de onderlinge 
verhoudingen onder de vooraanstaande katholieken en vele verwikke
lingen rondom het herstel van de hiërarchie. 

Aan het slot van deze inleiding betuig ik dank aan allen, die mij op 
enigerlei wijze geholpen hebben bij het tot stand komen van dit werk. 
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I. KATHOLIEKE HERLEVING 1840—1847 

1. Politieke ontwikkeling van de katholieken 
in de eerste jaren na 1840 

Sinds de Nederlandse katholieken in de laatste decennia van de 18e 
eeuw gegrepen waren door de vrijheidsideeën van de Verlichting, die 
in heel Europa voor sociale en godsdienstige minderheden de belofte 
scheen in te houden van verlossing en gelijkberechting, bleef de sym
pathie voor de Verlichtingsdenkbeelden levend onder hen in de jaren 
van de Bataafse en de Franse tijd. Toen daarna, in de tijd van Willem I, 
de vlam van de Aufklärung langzaam doofde, kostte toch het zuidelijk 
verbond van de katholieken met de liberalen - de nazaten van de Ver
lichting - de koning de helft van zijn rijk. Ondanks alle politieke apa
thie in het noorden van Nederland hield ook daar de liefde voor het 
liberalisme bij enkele katholieken stand, o.a. jhr. L. van Sasse van Ysselt 
(1778—1844) in de Tweede Kamer en J. G. Le Sage ten Broek (1775 
—1847) in zijn vele periodieken. 

Op het eind van de regering van Willem I bleek de band tussen vele 
katholieken en het liberalisme zeer duidelijk, toen de katholieke oppo
sitie zich krachtig roerde, zij aan zij met de protestantse liberalen, bij 
de grondwetsherziening van 1840, die zij beiden als ongenoegzaam 
verwierpen i. De twee meest invloedrijke katholieke organen in 1840 2: 
De Catholijke Nederlandsche Stemmen van de onevenwichtige Le Sage 
en De Noord-Brabander onder leiding van de dubieuze Jan Wap (1806 
—1880), stonden aan de kant van de oppositie samen met de Arnhem-
sehe Courant van Dirk Donker Curtius en Th. M. Roest van Limburg 3. 
Ook de twee enige dagelijks verschijnende kranten, die Nederland toen 
kende — afgezien van de regeringsbladen het Journal de la Haye en De 
Avondbode - nl. het in juli 1839 door H. A. Bury-Lefebvre (1806— 
1852) gestichte Journal du Limbourg* en het sinds begin 1828 ver
schijnende Algemeen Handelsblad onder redactie van J. W. van den 
Biesen (1797—1845), steunden onder leiding van deze katholieke 
redacteuren de oppositie. 

Deze vijf bladen prezen als om strijd de vier protestantse en de zeven 
Brabantse katholieke liberalen, die in de dubbele Kamer tegen de grond
wetsherziening gestemd hadden. Van de andere kant echter bleven zes 
katholieke leden uit Brabant en Limburg, onder wie de latere minister 
Van Son (1804—1876) en hun vier geloofsgenoten van boven de 
Moerdijk: de Amsterdamse wethouder A. A. Reael, A. W. baron van 
Brienen van de Groóte Lindt (1783—1854), de Delftse burgemeester 
H. van Berkel (1783—1862) en zijn Zwolse collega A. J. Vos de 
Wael, de regering trouw. 
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Hoe weinig hecht de politieke verlangens van de meeste katholieken 
nog gefundeerd waren in een persoonlijke overtuiging, dat politieke 
hervormingen noodzakelijk waren, bleek spoedig na de troonsbestijging 
van koning Willem II. In schril contrast met zijn verguisde vader 
trachtte hij onmiddellijk — en met succes — de sympathieën van de ka
tholieken voor zich te winnen. Op de 28e november 1840, de dag van 
zijn inhuldiging, stond hij de kloosters in Brabant bij K.B. toe nieuwe 
leden aan te nemen, erkende hij het redemptoristenklooster in Wittern 
en begiftigde hij de brave bisschop van Curium - de enige bisschop in 
heel Nederland - met een vorstelijk lintje. 5 Tegelijkertijd knoopte het 
departement van Eredienst onderhandelingen aan met de Propaganda 
Fide in Rome over de uitvoering van het in 1827 gesloten concordaat. 
Nauwelijks was het gerucht hiervan doorgedrongen tot de pers, of er 
ontstond een sterke protestantse agitatie, die alle noordelijke provincies 
in opschudding bracht. β Deze onrast leidde ertoe, dat de onderhan
delingen met de soepele pauselijke gezant Capaccini begin 1842 slechts 
resulteerden in de benoeming van de apostolische vicarissen in het zui
den tot bisschoppen in partibus infidelium. Nu werd de Tilburgse pas
toor J. Zwijsen (1793—1877) - hecht bevriend met Willem II - coad
jutor van de Bossche vicaris Den Dubbelden (1769—1851) en daarmee 
begon zijn carrière als trait d'union tussen de koning en de katholieken. 
Vanaf 1845 zou hij in deze verbindende taak bijgestaan worden door 
minister Van Son. 

Even geruchtmakend als de mogelijke uitvoering van het concordaat 
was de benoeming van twee katholieken, baron C. L. van Wijkerslooth 
(1786—1851), bisschop van Curium i.p.i., en mr. Alexander baron 
van Hugenpoth tot Aerdt (1780—1859), lid van de Eerste Kamer, in 
een commissie, die Willem II nog voor zijn inhuldiging instelde om de 
klachten van de katholieken over het onderwijs te onderzoeken 7. De 
instelling van deze commissie was te danken aan de bemoeiingen van 
de pauselijke zaakgelastigde A. Antonucci en van J. Zwijsen. De eerste 
had op verzoek van koning Willem I de Brabantse vicarissen opdracht 
gegeven J. Wap de mond te snoeren, die in De Noord-Brabander een 
felle petitiecampagne tegen het openbaar onderwijs wilde beginnen. 
Willem I, die, evenals Willem II, sinds de Belgische afscheiding een 
heilige angst koesterde voor petitiebewegingen, had Antonucci verzocht 
dit te doen, zonder te laten merken, dat de regering het wilde 8. Als 
beloning mochten de kerkvoogden een adres met hun klachten over het 
onderwijs indienen bij de koning. Uit de briefwisseling van Zwijsen 
blijkt, dat hij de kroonprins, die enkele maanden later koning zou 
worden, zo bewerkt heeft, dat de eerste regeringsdaad van koning Wil
lem II de instelling van de onderwijscommissie werd. * De weinige 
resultaten, die dit opleverde, gaven duidelijk aan, dat de katholieken de 
mogelijkheden onder koning Willem II niet moesten overschatten. 
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Juist de tekenen van welwillendheid voor de katholieken van de kant 
van de koning deden het antipapisme in den lande toenemen, waarop 
de katholieken in het parlement des te nauwer aansluiting zochten bij 
de koning, die zich nu eenmaal liet beïnvloeden door ieder, die hem 
aanklampte. Dat deze karaktertrek voor de katholieken vaak gunstig 
werkte, valt niet te ontkennen. Zo werd in 1842, nadat Zwijsen schrif
telijk en het Tweede-Kamerlid J. A. Mutsaers (1805—1880) monde
ling de koning bewerkt hadden, het recht van placet - het recht van re
geringscontrole op de buitenlandse briefwisseling van de geestelijke 
overheden - geschrapt in een door Van Hall ontworpen wetboek van 
strafrecht. " 

Voorlopig bleven de katholieke parlementsleden - voornamelijk Bra
banders - en de hoge geestelijkheid - vooral de zuidelijke apostolische 
vicarissen - in merendeel trouwe slippendragers van de koning en zijn 
kabinetten, tot in 1844 liberalen en conservatieven in Nederland te hoop 
liepen, bedreigd op hun teerste plek en in hun heiligste gevoelens door 
het voorstel van de handige minister Van Hall om de staatsschuld tot 
redelijke proporties terug te brengen. " Uit de rapporten van de gou
verneurs blijkt dat in alle provincies de afkeer groot was: bij de libera
len, omdat ze niet wilden meewerken aan een sanering zonder een 
belofte tot grondwetsherziening, en bij de conservatieve grondbezitters, 
bij wie zich ook de Limburgse en Brabantse kamerleden aansloten, om
dat de maatregel de effectenbezitters, die voornamelijk in het Boven-
Moerdijkse huisden, scheen te bevoordelen.12 Zo overtrof de angst voor 
een vermogensheffing verre de koningstrouw van de katholieken. 

2. Culturele en religieuze herleving 

Hoewel de politieke ontwikkeling, voor zover die in pers en parlement 
tot uiting komt, de weifeling van de katholieken tussen koningstrouw 
en liberale oppositie zeer duidelijk laat zien en daarmee hun onzeker
heid manifesteert, is de tijd na 1840 voor de katholieken - zoals dit 
voor heel Nederland geldt — een periode van bewustwording in veler
lei opzicht. Het ontsnapte niet aan de aandacht van protestanten zoals 
de Noordhollandse gouverneur in 1842, 'dat de Rooms Catholijke bevol
king zich van lieverlede (trachtte) te verheffen en in hare handelwijze 
meer zelfvertrouwen aan de dag (legde), dan voorheen het geval was'. 
Drie jaar later constateerde de gouverneur van Zuidholland, dat 'de 
meer en meer toenemende ostentatie en naar buiten werkende blijken 
van Roomse instellingen, reden tot bezorgdheid (gaven) bij andere 
gezindten'.13 

In het culturele vlak is een teken van de zelfbewustwording de stich
ting van De Katholiek, die door enige leken en geestelijken onder lei-
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ding van Van Vree in het leven geroepen en geleid werd. F. J. van 
Vree (1807—1861), directeur van de opleidingsschool voor zonen van 
aanzienlijke families te Katwijk, was in de onderwijsstrijd van 1840 
voor het eerst op de voorgrond getreden. Hij en de Hageveldse leraar 
C. Broere (1803—1860), beiden priesters, traden uit de schuchtere 
katholieke samenleving naar voren en waagden het de Leidse professor 
M. Siegenbeek van repliek te dienen na 's professors aanval op de 'ge
organiseerde domheid' van de seminaries Hageveld en Kuilenburg. 
Met het pareren van deze aanval traden voor het eerst de Boven-Moer-
dijkse katholieken op het culturele vlak meer naar buiten op . 1 4 Ver
volgens werd de stichting van De Katholiek in 1842 het begin van een 
proces, dat in 1848 zijn bekroning zou vinden in een doelbewust leiding 
geven van deze katholieken in eigen kamp aan de grondwetsherziening. 
Gezien de klacht van Van Vree in 1848, dat De Katholiek maar zeer 
weinig 'in burgerkringen' werd gelezen,15 gaf De Katholiek deze lei
ding vooral aan de geestelijkheid, die het merendeel van het voor die 
tijd zeer grote aantal van aanvankelijk ruim vijftienhonderd abonne
menten moet uitgemaakt hebben, ie 

Een tweede symptoom was de groeiende behoefte in het gebied van 
de Hollandse Zending aan een katholiek opinievormend orgaan - waar
over straks meer - , een behoefte, die ten dele bevredigd zou worden 
door de uitgave van De Tijd, die, na in 1845 eerst in Den Bosch ver
schenen te zijn, in juli 1846 overgebracht werd naar Amsterdam, waar 
het grootste conglomeraat van katholieken in Nederland, ongeveer 
45.000,1 7 aan Judocus Smits de beste kansen leek te bieden voor het 
welslagen van het blad. 

De enkele hier genoemde verschijnselen vonden hun pendant in een 
verandering van religieuze mentaliteit en geloofsbeleving. Veel kloos
ters werden onder Willem II gesticht en de kerkenbouw beleefde een 
periode van hoogconjunctuur.18 De redemptoristen gaven hun volks
missies en priesterretraites, die de lauwe vroomheid tot een hete vuur
gloed aanwakkerden. le De laatste adepten van de irenische mentaliteit 
van de Verlichting waren voorgoed verdwenen; het ultramontanisme, 
dat van geen compromis met regering en wereld wilde weten en het pro
testantisme slechts meende te zien als een armzalige, langzaam afster
vende ketterij, nam toe, naarmate de katholiek in zijn isolement zelf
standiger en zelfbewuster werd. 20 Een gunstiger aspect vormde het 
toenemend verlangen, vooral sinds 1845, naar eigen bisschoppen en 
de groeiende afkeer van de missiestaat boven de rivieren, een verlangen, 
dat leefde onder vele leken en vooraanstaande geestelijken in de Hol
landse Zending. 21 
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3. De sociaal-economische en politieke 
situatie in Nederland na 1844 

De algehele economische situatie in Nederland was zeer slecht en met 
name de jaren 1844 tot 1847 waren rampzalig voor de volksklasse en 
de kleine neringdoenden. 22 De armoede en de ondervoeding namen 
op schrikbarende wijze toe. De aardappel vormde bijna het enige volks-
voedsel, omdat door de hoge accijnzen vlees in het geheel niet en brood 
zeer moeilijk voor de volksklasse te betalen waren. Door de mislukking 
van de graan- en aardapeloogsten en de drukkende belasting op de eer
ste levensbehoeften kwam de grauwe, afgestompte massa van aardap
peleters vanaf 1845 en vooral in 1847 er verschillende malen toe om 
belastingambtenaren te molesteren en bakkerskarren, graanboten en 
dergelijke te plunderen, terwijl de oproerige geest steeds onstuimiger 
werd.23 Tot de paupers behoorden niet alleen zij, die door ouderdom, 
ziekte of gebrek geen inkomen hadden, maar ook de bezitloze valide 
arbeiders, die in uiterst ongunstige en mensonwaardige omstandigheden 
leefden. In de periode van 1842 tot 1847 nam het aantal bedeelden 
toe van 101 tot 155 per duizend inwoners, zodat het totale aantal be
deelden in 1847 in Nederland het half miljoen naderde, op een bevol
king van nauwelijks drie miljoen. 2* Dit zijn dan nog de laagste schat
tingen. Verberne meent, dat het aantal armlastigen van ongeveer 
400.000 in 1841 steeg tot bijna een miljoen in 1850. 25 Een groot ge
deelte van de bedeelden zal gevormd zijn door de mensen, die in de 
nijverheid en de landbouw werkten, wier aantal in dezelfde tijd op bijna 
700.000 geschat werd. 2e 

De rapporten van de gouverneurs vanaf 1844 en hun correspondentie 
met de burgemeesters en de ministers van binnenlandse zaken en justitie 
vormen tot 1848 een lange klaagzang over de verpaupering en de hon
gersnood onder de minst draagkrachtigen zowel in de steden als op het 
platteland met als gevolg groeiende ontevredenheid onder de bevolking, 
toename van de onveiligheid door diefstal en plundering en grote emi
gratie naar Amerika. 27 Toen de nood nog lang niet op zijn hoogst was, 
constateerde de gouverneur van Noordholland in januari 1846 dat 
in Amsterdam op een bevolking van ongeveer 220.000 inwoners 
70.000 'nooddruftigen en behoeftigen' waren. In Leiden genoten dat
zelfde jaar 16.000 van de 38.000 inwoners ondersteuning. Ds. O. G. 
Heldring, die in de zomermaanden van 1846 in de Betuwe rondtrok 
om te helpen waar hij maar kon, smeekte de gouverneur van Gelderland 
om bijstand en constateerde dat in de kleinere dorpjes 50 tot 60% van 
de bevolking geen voedsel en geen bezittingen meer had. 28 In haar 
geheel leden handel, industrie en agrarisch bedrijf aan een chronische 
stagnatie; slechts hier en daar was een lichtpuntje, zoals opleving van 
de scheepsbouw en enige handel in Amsterdam en Rotterdam. 29 
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De toenemende onrust in de malaisetijd deed het onbehagen jegens 
de autoritaire regering, voornamelijk in handen van de sinds 1813 
weer tot een regentenkliek verworden notabelen, sterk toenemen. 
Nuyens schat dat het slechts 500 à 600 families waren, die bijna alleen 
rijk, provincie en steden beheersten en de invloedrijkste betrekkingen 
bekleedden, зо Onder het verpauperde volk en vooral onder hen, die 
ertoe dreigden af te zakken, maakten de blaadjes met een zeer geavan
ceerd sociale en democratische inslag opgang, die door 'Catilinarische 
typen' als Adriaan van Bevervoorde, Jan de Vries en L. van Vliet wer
den uitgegeven. 3 1 Te vaak zijn hun periodieken door historici in na
volging van de spraakmakende gemeente van conservatieven en libe
ralen huize, die in gezamenlijke krachtsinspanning Van Bevervoorde c.s. 
in 1848 terzijde schoof, als alleen maar veile, oproerkraaiende schan
daalblaadjes beschouwd. Zelfs het verbond tussen de democratische en 
de katholieke pers in 1847 - waarover straks meer — is tot enkele jaren 
geleden min of meer verborgen gebleven in de bibliografisch-juridische 
artikelen van Sautijn Kluit. м 

Enkele blaadjes behoorden beslist tot de schandaalpers, maar de meeste 
voerden in hoofdzaak strijd om een menswaardig bestaan van de ver
pauperde massa met als concrete verlangens afschaffing van de accijnzen 
op de eerste levensbehoeften en niet alleen invloed van de burgerij, 
maar van alle volksklassen op de regering. In hun verzet zowel tegen 
het economisch-sociale stelsel, dat de massa liet verkommeren, als tegen 
hen, die dat stelsel schraagden, sloegen ze gemakkelijk over tot opruien
de beschouwingen en persoonlijke aanvallen en maakten daarmee de 
weg vrij voor avonturierstypen als Eilart Meeter of verlopen figuren 
als markies G. A. Ch. W. de Thouars, 3 3 die zich uit voorliefde voor 
troebel water bij hun bladen indrongen of eigen blaadjes uitgaven. 
Meeter (1818—1862), zoon van de plaatselijke onderwijzer, tevens 
barbier, in Oude Pekela, zwierf zijn hele leven rond door Nederland en 
de omringende landen, overal meewerkend aan oppositionele organen. 
Typerend voor zijn levensstijl is het volgende - op zichzelf overigens 
onbelangrijke — voorval. Toen de Groningse politie hem weer eens op 
de hielen zat, o.a. wegens zijn lidmaatschap van een Republikeins Ge
nootschap, deelde Meeter de Groningse gouverneur zijn verontwaardi
ging mede: Ik heb mij tot mijn spijt genoodzaakt gezien, zo luidde zijn 
brief, mij te onttrekken aan arrestatie, 'omdat ik mij liever voor de 
kop wil schieten, liever voor eeuwig het door mij meer dan door de va-
derlandslievendschijnenden, bemind wordende Vaderland wil vaarwel 
zeggen dan tussen twee politieagenten door die stad te lopen, waar ik 
zovele jaren als een braaf en goed mens bekend stond'. 3 4 Enkele uren 
later echter werd Meeter zonder verzet in Harlingen in zijn kraag ge
grepen. De Thouars (1807—1850), telg uit een militair geslacht, was 
een onhandelbaar alcoholicus, die opruiende artikelen schreef, waarin 
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hij zoveel mogelijk gezagsdragers zo diep mogelijk beledigde. Het hard
handig optreden van de politie tegen hem deed zijn populariteit in het 
land enorm toenemen. 

Het is moeilijk de mentaliteit en de bedoelingen van de vele schrijvers 
van volksblaadjes geheel te doorgronden, maar hun betekenis ligt vooral 
in het grote succes, dat hun geschriften kennelijk hadden. Men schreef 
de ongeregeldheden van 1845 in vele plaatsen mede toe aan de invloed 
van de kleine volksblaadjes. Alleen van de lilliputters - blaadjes niet 
vallende onder het zegelrecht - bestonden er in 1845 veertien stuks. 35 

Jhr. A. J. E. van Bevervoorde tot Oldemeule (1820—1851), zich 
nooit anders noemend dan Adriaan van Bevervoorde, was ongetwijfeld 
de belangrijkste volksleider. 3e Eind 1847 in de kring van Karl Marx te
rechtgekomen, kan hij beschouwd worden als de eerste vertegenwoor
diger van de democratische, later socialistische richting in Nederland. 
Sinds juni 1845 verscheen zijn in het Frans gestelde blad Asmodée in 
Den Haag, dat, gericht op de burgerklasse, de door Van Hall beheerste 
regering bespottelijk maakte. In juli 1846 volgde De Burger, die de 
democratische beginselen in de Nederlandse taal verdedigde. 

Jan de Vries (1819—1855) 37 was, evenals Van Bevervoorde, zoon 
van een officier. Na een mislukte studie in Leiden werd hij literator. Hij 
gaf in augustus 1847 het weekblad De Hydra uit in Amsterdam, een 
getrouwe navolging van De Burger. L. van Vliet (1820—1882) ten
slotte, procureur in Soerabaja, was in augustus 1845 uit Indie verwij
derd 'wegens onophoudelijk streven om moeilijkheden te verwek
ken'. 38 Sinds oktober 1846 gaf hij in Amsterdam het blad De Volks
bode uit, met de veelzeggende ondertitel 'Bijdragen tot bevordering van 
de volkomen handelsvrijheid en van vermindering en billijker omslag 
der belastingen'. 

Dit zijn slechts enkele van de vele oppositiebladen in democratisch-
liberale geest, die tussen 1840 en 1850 als paddestoelen uit de grond 
schoten en een schrikbeeld vormden voor de gezagsdragers. De gouver
neur van Zuidholland klaagde in maart 1847 zijn nood aan de koning 
over 'de verkeerde richting, die de periodieke drukpers dagelijks aan de 
publieke opinie geeft'. Een halfjaar later zuchtte de Noordhollandse 
gouverneur over het 'schrikbewind der liberale drukpers' in Amsterdam 
en in februari 1848 constateerde dezelfde, hoe treurig het was, dat 'de 
kleine dagbladen, gelijk De Burger, De Volksbode, De Hydra en der
gelijke in de kroegen gelezen' werden en hoe ongunstig dit moest wer
ken op de lagere volksklassen. 3e 

De ongerustheid van de regering betrof niet alleen de democratische 
bladen, maar evenzeer de burgerlijk-liberale. Immers de liberale idealen 
op politiek en economisch gebied, zoals mederegering door de burgerij 
en vrijhandel, vonden veel ingang vooral bij de leden van de gegoede 
middelklasse, 40 die hun meningen vooral vertolkt zagen in de in 1844 
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gestichte Nieuwe Rotterdamsche Courant, in de sinds 1814 bestaande 
Arnhemsche Courant en in het Algemeen Handelsblad, dat echter pas 
na de zelfmoord van redacteur J. W. van den Biesen onder redactie van 
Mr. L. Keyser voor honderd procent liberaal werd. 

4. De katholieken en het streven naar 
grondwetsherziening vanaf 1844 

Zowel de democratisch-sociale stroming als het burgerlijk liberalisme 
wonnen onder de katholieken veld. Een groot gedeelte van de katholie
ken behoorde tot de minst gegoeden, maar ook telden de katholieken 
'een talrijken en vermogenden middelstand' en konden 'onder de wel
varende burgers bij duizenden geteld worden'. 41 Nuyens constateerde 
al, dat ettelijke van de 'vinnigste schandaalblaadjes' - zoals hij als ex
ponent van de in 1880 weer brave katholieke burgerij de democratische 
pers noemde - rond 1848 onder het katholieke deel van de bevolking 
zeer veel lezers vonden. 42 En ook via de in 1846 te Den Haag opge
richte Vincentiusvereniging, die drie jaar later al in 37 plaatsen van ons 
land conferenties bezat, kregen de meer gegoeden vaak een eerste con
tact met de schrikbarende sociale werkelijkheid. 43 

In de - ondanks de malaise - rijke middenklasse, waartoe de aca
demici ook gerekend kunnen worden, vonden katholieken en joden el
kaar. 44 Beide religieuze minderheden legden zich niet neer bij de hoofse 
minachting of stilzwijgende achteruitzetting, die vaak hun deel was. De 
joden hadden daartoe nog minder reden 'door de rijkdom en de talenten 
van velen hunner' 45 dan de aanmerkelijk minder ontwikkelde katho
lieken. Anti-semitische uitingen zijn in Nederland bepaald geen uit
vinding van nationaal-socialisten of fascisten. Een sneer als van A. G. 
A. van Rappard: 'Sinds de Israëlieten het staatsburgerschap in volle 
mate genieten en uitoefenen, zijn ze alles behalve in mijn achting ge
rezen', is in de correspondentie van vele vooraanstaande Nederlanders 
in het midden van de negentiende eeuw geen uitzondering. Groen van 
Prinsterer, voor wie Nederland nu eenmaal een Protestantse Natie was, 
erkende het deelgenootschap van joden aan politieke rechten en posten 
slechts als een exceptie en een anomalie. Onlangs is nog aangetoond, 
hoezeer een blad als het Goudsch Kronykske (1850—1856) doortrok
ken was van een ordinaire en demagogische jodenhaat. 4e 

De belangrijkste liberale oppositiepers, Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant, Algemeen Handelsblad en Arnhemsche Courant, stond in deze 
tijd onder leiding van joodse redacteuren, respectievelijk H. H. Tels 
(1810—1885), L. Keyser (1807—1851) enN. Olivier (1808—1869). 
Daarnaast stonden als belangrijke katholieke oppositieorganen: Journal 
du Ljmbourg en De Noord-Brabander, die echter voornamelijk in het 
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zuiden invloed bezaten. De redactie van het Brabantse blad kwam na 
de periode-Wap in handen van de priester Judocus Antonius Smits 
(1813—1872), die vanaf 1842 tot februari 1845 de leiding behield. 
Over het leven van deze voor de katholieke pers zo belangrijke figuur 
is slechts weinig bekend. Op vierjarige leeftijd verloor Judocus zijn va
der, de Eindhovense heelmeester Willibrordus Smits (1776—1817). 47 

De moeder, die met acht kinderen achterbleef, werd bij de opvoeding 
geholpen, o.a. door haar zwager, de Eindhovense bierbrouwer Hendri
kus Smits (1784—1854), die een voortreffelijke 'voogd en voedster
vader' voor Judocus was, naar deze zelf getuigde. 4 e Na de humanoria 
in Eindhoven gevolgd te hebben, ging Judocus naar het seminarie in 
Sint-Michielsgestel, waar zijn oom Johannes Henricus Smits (1781— 
1854) regent was. Voor deze stugge en gesloten man heeft de jonge 
Smits, volgens zijn eigen verklaring, nooit enige sympathie gevoeld. 4 e 

Na zijn priesterwijding moest Judocus al spoedig alle parochiële werk
zaamheden staken wegens ernstige bloedspuwingen. De werkeloze pries
ter kreeg daarop toestemming van zijn geestelijke overheden om met 
ingang van 1 januari 1842 de redactie over De Noord-Brabander op 
zich te nemen, hetgeen blijkbaar als een nuttig tijdverdrijf tijdens zijn 
ziekte werd beschouwd. Hij stuurde de krant de uitgesproken liberale 
richting op, zonder zich iets aan te trekken van de verontwaardiging 
van zijn kerkelijke superieuren en van alle conservatieve machtheb
bers. 50 Het blad kreeg van lieverlede een bijna opruiend karakter. Met 
zo veel geestdrift raakte Smits in de politieke strijd verzeild, dat hij 
zelfs meedeed, naar het verhaal wil, aan een dwaas complot van de 
kamerleden graaf van Rechteren en L. van Sasse van Ysselt, die koning 
Willem II wilden overhalen een liberale staatsgreep uit te voeren. Het 
plan kwam niet tot uitvoering, omdat de koning na aanvankelijke in
stemming op het beslissende moment zijn medewerking weigerde. Deze 
geschiedenis biechtte Judocus later op aan zijn priesterneef Franciscus 
Norbertus Smits (1817—1892), die het leven van Judocus aan de hand 
van diens eigen verhalen beschreven heeft. s l Toen Smits na enige jaren 
uitgeraasd was, lukte het de kerkelijke overheid - waarschijnlijk Zwij-
sen - Smits in de loop van 1844 onder controle te krijgen en een de 
regering welgezinder koers te doen varen met zijn krant. 52 Spoedig 
daarop echter, in januari 1845, moest Smits na onenigheid met de uit
geef ster over de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad de 
redactie neerleggen. Na zijn uittreden kwam het blad onder leiding 
van de merkwaardigerwijze pro-gouvernementele mr. P. F. van Cooth, 
maar in maart 1845 al werd deze vervangen door de liberale Nijme-
genaar mr. E. F. J. van den Gheyn. Ook deze bleef slechts kort, want 
in mei van dat jaar kwam de redactie in handen van de even liberale 
J. van der Linde, die consequent een grondwetsherziening voorstond. S3 

Het tweede katholieke oppositie-orgaan, het Journal du Umbourg, 
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was een zeer liberaal blad, dat een voortdurende nachtmerrie vormde 
voor de verschillende Limburgse gouverneurs, behalve in de tijden dat 
de Limburgse separatisten zich roerden. Het blad was namelijk evenals 
de regering tegen de afscheiding van de provincie Limburg van Ne
derland. 54 

Toen in december 1844 Thorbecke en zijn acht medestanders, onder 
wie het katholieke kamerlid mr. L. D. Storm (1792—1859), hun voor
stel tot grondwetswijziging indienden, waren merkwaardigerwijze zowel 
De Noord-Brabander van Judocus Smits als De Catholijke Nederland-
sche Stemmen van de blinde, afgeleefde Le Sage tegen een grondwets
herziening, evenals de Noordbrabantse katholieke kamerleden, behalve 
Storm zelf, die gesteund werd door de twee Limburgse katholieke le
den: mr. M. P. H. Strens (1807—1875) en J. J. F. M. H. Cornell 
(1800—1855).B5 De meerderheid volgde daarmee de politiek, die 
door Zwijsen ongetwijfeld zo gewild werd en waarmee Van Vree het 
eens was. De katholieke kamerleden en de genoemde organen schaarden 
zich daarmee bij de middengroep in de Kamer, die de voorstellen te 
ver vond gaan en geen herziening wilde, tenzij uitgaande van de ko
ning, se Ondanks alle sympathie en natuurlijke binding met de liberalen 
bleven vele katholieken op de koning vertrouwen, van wie zij alle goeds 
verhoopten, hoewel de koning er niet aan dacht om een herziening 
toe te staan, hierin o.a. gesteund door de in januari 1845 benoemde 
katholieke minister J. B. van Son, 57 die een herziening volstrekt onno
dig noemde. 

In hun houding werden de katholieken nog versterkt door de toe
nemende antipapistische agitatie, die, gestimuleerd door de welwillend
heid van de koning jegens de katholieken, zich uitte in de oprichting 
van 'geheime' genootschappen als Christelijk Hulpbetoon (1844), Uni-
tas (1842) en Phylacterion (1843) en in de stichting van blaadjes als 
De Fakkel, De Evangelische Kerkbode, De Waakzaamheid en vooral 
De Wespen van de papenvreter E. W. van Dam van Isselt. Al deze 
blaadjes waren bedoeld om 'de hoer van Babyion' te bestrijden en aan 
de maatschappelijke en economische positie van de katholieken zoveel 
mogelijk afbreuk te doen. Hoe weinig invloed deze genootschappen en 
blaadjes ook gehad mogen hebben, uit brieven van J. Smits, Van Vree 
en Van Son en uit de jaargangen van De Tijd, De Katholiek en De 
Catholijke Nederlandsche Stemmen blijkt hoezeer vrees voor en afweet 
tegen de protestantse genootschappen bij de katholieken een rol speel
den. 5* In de Tweede Kamer erkende mr. J. L. A. Luyben (1786— 
1859) dan ook eerlijk, alleen omwille van de godsdienst tegen de voor
stellen te stemmen. Van Vree raadde eveneens uit dit oogpunt grond
wetsherziening af en de gouverneur van Limburg vreesde van grond-
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wetsherziening niets dan 'nadelige gevolgen voor de geestelijkheid en al 
hare geloofsgenoten'. 59 

Het is door de ambivalente houding van de katholieken zeer moeilijk 
een overzicht te geven van de politieke denkbeelden onder hen van 
1840 tot 1848. Het katholieke deel van de bevolking weifelde tussen 
koningstrouw en oppositiegeest, met nu eens de eerste dan weer de laat
ste mentaliteit overheersend. In grote lijnen kan men het volgende over
zicht maken: 

Wat Limburg betreft, hier beïnvloedde in de jaren veertig van de 
vorige eeuw het provincialisme, dat tot op heden toe zeer sterk geble
ven is, de Limburgers nog zo, dat zij praktisch alleen stonden. Van 
enige invloed in politicis, uitgeoefend op hen door - of van hen uit
gaande op - de rest van katholiek Nederland, blijkt weinig of niets. 
De Limburgse kamerleden en burgerij waren merendeels liberaal, ge
steund door hun lijfblad, Journal du Umbourg. *<· 

In Brabant, door een iets minder grote kloof van noordelijk Neder
land gescheiden, staat aan de ene kant een zeer invloedrijke groep met 
een sterk conservatieve inslag onder leiding van Zwijsen, Van Son en 
de meeste Brabantse kamerleden, die erin geslaagd zijn - zij het met 
kortstondig succes - Judocus Smits met De Noord-Brabander aan hun 
kant te krijgen. β 1 Het is duidelijk, dat deze kleine, maar belangrijke 
groep, waartoe ook de Limburgse vicaris J. A. Paredis (1795—1886) en 
de Bredase vicaris J. van Hooydonk (1782—1868) behoorden, ge
steund werd door de pauselijke zaakgelastigde Ferrieri, e2 die hiermede 
de wens van paus Gregorius XVI vervulde. Herhaaldelijk verzocht de 
paus aan de Nederlandse gezant te Rome om 's pausen dank aan Wil
lem II over te brengen voor de 'protection constante', betoond aan het 
katholieke geloof en de katholieke onderdanen. De paus beloofde van 
zijn kant: 'Ik zal doen, wat mij mogelijk is, opdat zij (d.i. de katholie
ken) eraan beantwoorden door een onwankelbare trouw aan zijn door
luchtige persoonlijkheid'. Een andere keer beloofde de paus, dat hij 
iedere keer weer de Nederlandse katholieken op het hart zou drukken, 
dat zij de welwillende houding van de koning moesten beantwoorden 
'door de meest volmaakte verknochtheid', «з Voor deze Brabantse, dooi 
het hoogste kerkelijke gezag gesteunde, groep was politiek geen middel 
om het landsbelang te dienen, maar allereerst dienstbaarheid aan de 
belangen van de katholieken en het katholicisme. Het is de houding, 
waarvan een modern Belgisch historicus verklaart, dat de kerk als over
blijfsel van de oude middeleeuwse opvattingen nog het principe hul
digde: de staat dient de kerk, met als consequentie: politiek moet in de 
eerste plaats de katholieke belangen dienen. β 4. Aan de andere kant 
zag men in Brabant een heterogene groep van liberaal denkende ka
tholieken, waartoe in de Kamer behoorden jhr. Leopold van Sasse van 
Ysselt, die in 1844 stierf, en Storm, die van 1844 tot 1847 zitting had. 

23 



Beiden werden vaak door De Catholijke Nederlandsche Stemmen en 
altijd door de sinds mei 1845 consequent liberale Noord-Brabander ge
steund. β 5 De geschiedenis van het blad van Le Sage is merkwaardig. 
Sinds 1840 verloren De Stemmen steeds meer aan invloed bij de ka
tholieke geestelijkheid en burgerij door het geschipper tussen oppositie 
en regering, naar gelang de keuze voor een van beide partijen Le Sage 
dienstig leek voor de katholieken en het katholicisme. 6 e Bij het door
lezen van de jaargangen van dit blad blijkt tussen de regels door toch 
zeer sterk de sympathie voor liberale en vaak radicale denkbeelden. In 
zijn hart moet Le Sage liberaal geweest zijn. Opportunisme en waar
schijnlijk de aandrang van de Brabantse haut clergé deden hem soms 
partij kiezen voor de regering. In de crisisjaren na 1844 ging het blad 
langzaam maar zeker de kant op van de ontwakende democratische 
stroming in Nederland, die algemeen kiesrecht en steun voor de ver
pauperde massa eiste. 

Tot de liberaal-democratische groep behoorde ook de sinds augustus 
1843 in Nijmegen verschijnende krant De Batavier onder leiding van 
dr. J. Berends en S. P. Langedam. e7 Dit blad schijnt tot eind 1847 
bestaan te hebben. De katholieke burgerij in Brabant is onder de rege
ring van Willem II ten dele conservatief geweest. Van Son constateer
de in juli 1846 tevreden, dat in Brabant de katholieken hun positie 
draaglijk achtten en alles van de koning, niets van een 'Ministerie met 
President' verwachtten. e 8 Aannemelijk is de invloed van de conser
vatieve camarilla-Zwijsen op deze houding. Maar gezien het succes van 
de liberale Noord-Brabander, het mislukken van de conservatieve De 
Tijd in Den Bosch en de liberale successen bij de stembus niet alleen in 
1848, maar ook na 1853 - vaak tegen de wens der hoge geestelijkheid in 
- kan stellig geconcludeerd worden tot een sterke liberale stroming 
onder de Brabantse burgers. 

Tot juli 1846 bezaten de katholieken boven de Moerdijk geen eigen 
politiek orgaan. Zij lazen vooral het Handelsblad en in mindere mate 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Arnhemsche Courant, Kamper Cou
rant en Vlissingsche Courant. β β Deze bladen stonden alle aan de kant 
van de oppositie en bepleitten voortdurend een grondwetsherziening in 
liberale geest. In Friesland verscheen bovendien sinds 1842 de Provin
ciale Friesche Courant, het hoofdorgaan van de liberale partij in Fries
land, waarvan naast enkele protestantse liberalen de Papo-Thorbeckiaan 
mr. A. F. Jongstra redacteur was. 7o Jongstra, in 1808 ín Bakhuizen ge
boren, had zich na zijn rechtenstudie in Utrecht te Heerenveen als advo
caat gevestigd. Hij behoorde in de jaren rond 1850 met L. D. Storm, 
J. A. de Fremery en G. M. van der Linden tot de trouwste aanhangers 
van Thorbecke in de Tweede Kamer. 
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Hoewel aangenomen kan worden, dat de katholieke lezers in de ge
noemde bladen hun eigen politieke opvattingen weerspiegeld zagen, 
bleek bij het voorstel van de negenmannen weinig van steun van de 
Boven-Moerdijkse katholieken. In Leiden behoorden de katholieke ad
vocaat mr. J. J. A. van den Aardwegh en zijn broer het gemeenteraads
lid F. W. I. van den Aardwegh tot het, volgens Van Vree, kleine aantal 
katholieken, die toen grondwetsherziening wilden, ook tegen de wens 
van de koning in. Ή De grote meerderheid van de katholieken, die er 
een politieke mening op na hielden, en dat is dus de gezeten burgerij, 
moet in deze tijd geweifeld hebben tussen aanhankelijkheid aan de ko
ning, die hun direct voordeel bracht, en de aantrekkelijkheid van de 
liberale denkbeelden, die met de dag meer veld wonnen en die geheel 
in de lijn lagen van hun groeiend zelfbewustzijn. Zij lazen immers de 
liberale bladen, maar steunden niet openlijk het voorstel tot grondwets
herziening. De jongeren onder hen met name moet het streven van de 
liberalen naar mederegering van de burgerij, volledige vrijheid van druk
pers, godsdienst, vereniging en vergadering sterk aangetrokken hebben. 
In hun hart zullen velen al liberaal geweest zijn. 7 2 

Het best vindt men de houding van de noordelijke katholieken gede
monstreerd in het vertrouwelijk schrijven, dat Van Vree in 1845 naar 
aanleiding van het voorstel der negenmannen aan zijn broer T. H. van 
Vree richtte. 7 Я Hij zegt daarin duidelijk dat de grondwet niet deugt, dat 
de katholieken niet veel goeds van de regering hebben te verwachten 
en dat 'de kracht der omstandigheden' een herziening op den duur on
vermijdelijk zal maken. Maar nu moeten de katholieken er nog niet aan 
medewerken, omdat 'een opgewonden protestantse meerderheid', zich 
meester makend van de herziening, de katholieken erg zou kunnen be
nadelen, ook al zijn er bij de negenmannen geen rechtstreeks aan de 
katholieken vijandige inzichten. Slechts van een van de regering uit
gaande en dus door de koning geprotegeerde grondwetswijziging ver
wachtte Van Vree heil voor de katholieken. Van Vree stond hier nog 
uit angst te aarzelen voor de stap naar het liberalisme, terwijl bij de 
groep-Zwijsen sprake is van een bewuste voorkeur voor het conserva
tisme. In juli 1846 constateerde Van Son in Holland al een sterkere 
liberale stroming, i* waar de katholieken zich wijs lieten maken, zoals 
hij zei, dat een grondwetsherziening, waaruit een 'presidiaal ministerie 
moet geboren worden', hun positie zou verbeteren en waar zij zich 
daarom 'à tête perdue in het radicalisme' wierpen. Van Son drukte zich 
- vanuit zijn standpunt bekeken - somber uit over de niet-Brabantse 
katholieken, maar het illustreert de ontwikkelingsgang van dat laatste 
jaar, waarin velen de stap naar het liberalisme inmiddels gezet hadden. 

Enigszins op een zijspoor gerangeerd van de katholieke gemeenschap 
in het noorden, waar Van Vree - sinds eind 1842 president van War
mond - ongetwijfeld de invloedrijkste figuur was, stond de bisschop 
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van Curium, die vooral na de amovering van zijn vriend Ch. van der 
Horst (1793—1851) uit het departement van Eredienst, alle invloed, 
zeker op het politieke vlak, miste en mokkend de positie van homines 
novi als Zwijsen, Van Vree en Ferrieri gadesloeg, die hem op hun 
beurt als quantité négligeable beschouwden. 76 Het onbarmhartige oor
deel van Van Vree, die zelf zijn eerste aanstelling als leraar in 'Katwijk' 
aan Van Wijkerslooth te danken had, illustreert dit het best. Hij noemde 
tegenover Zwijsen Van Wijkerslooth 'een inlandse prelaat, welke door 
vermogen en aanzienlijke betrekkingen zijn overige onbeduidendheid 
doet vergeten'. 7 β Tot de kring van Van Wijkerslooth behoorden zij, 
die J. A. Alberdingk Thijm de 'illustre ancienne noblesse catholique' 
en Zwijsen 'Hollandse baronnen' noemde. Ermee te spotten kon geen 
van beiden laten. 7 7 

5. De stichting van een katholieke krant in de Hollandse Zending 

De eerste poging tijdens de regering van Willem II om de katholieken 
boven de Moerdijk een eigen dagblad te bezorgen, kan wel gezien wor
den in de hier beneden te beschrijven louche onderneming van twee 
bij het Journal de la Haye ontslagen medewerkers, de katholieken Fre-
derik Willem Schmaling en Jean Jacques Emile Gagneux. Eind 1843 
namelijk waren door mr. H. Box, eigenaar van het uit geheime rege
ringsfondsen gefinancierde Journal de la Haye, vier redacteuren ontsla
gen: Gagneux, Schmaling, W. D. Frerichs en F. Douchez. Uit wraak 
publiceerde dit viertal in januari 1844 een geschrift: Les Mystères du 
Journal de la Haye. De inhoud van dit geschrift over de knoeierijen, 
intriges en sluwe streken van Box en de achter hem staande ministers 
komt in feite neer op de constatering, dat Box en de auteurs zelf het re
geringsgeld besteed hebben aan een volkomen nutteloze en waardeloze 
onderneming, wat de beste typering van het Journal is. Aan het slot van 
het pamflet kondigden de vier ontslagen heren de uitgave van een 
oppositieblad aan: Le Temps, Journal des Pays-Bas. 78 Dat deze onder
neming een wraakoefening op hun vroegere broodheer zou worden, is 
wel duidelijk. 

Aangezien niet alle vier heren hun brood meenden te kunnen vinden 
bij Le Temps, vertrok Frerichs met onbekende bestemming en ging 
Douchez naar Maastricht, waar hij wraak nam op de regering door daar 
een separatistisch dagblad, Gazette du Duché de Limbourg uit te geven. 
Dit blad, dat het anderhalf jaar volhield, werd bekostigd door het deel 
van de Limburgse adel, dat Limburg van Nederland los wilde maken. 79 
De twee, die in Den Haag achterbleven om het oppositieblad Le Temps 
uit te geven, waren Gagneux en Schmaling. 

J. J. E. Gagneux was 12 juni 1790 in Parijs geboren. e o Hij vestigde 
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zich - wanneer is mij onbekend, maar waarschijnlijk na 1813 - als 
wijnhandelaar in Den Haag. Zijn vrouw, Jeanne Josephine Gagneux-
Thibaut, was een zeer bekende Haagse modiste. Zij woonden op het 
Plein in Den Haag, naast het paleis van de kroonprins, de latere ko
ning Willem III. Vóór 1830 werkte Gagneux ter bijverdienste mee aan 
een Belgisch oppositieblad, maar hij zou dit werk gestaakt hebben, toen 
een regeringsfunctionaris bereid bleek hem grote wijnleveranties te 
gunnen. 81 In juli 1842 werd Gagneux hoofdredacteur van het Journal 
de la Haye onder de directie van Box, tot hij - zoals gezegd - in decem
ber 1843 ontslagen werd. 

F. W. Schmaling was in 1798 in Amsterdam geboren. e2 In 1840 
woonde hij als 'geëmployeerde' in Den Haag, gehuwd met de protes
tantse Charlotte Bosch, terwijl ook zijn drie kinderen als protestant in 
het bevolkingsregister werden genoteerd. Naar Sautijn Kluit meende te 
weten, was hij corrector bij het Journal de la Haye, м Nadat hij door 
Box bij het Journal verwijderd was, werd hij de officiële uitgever van 
Le Temps. 

Op 6 februari 1844verscheen aldus bij dekatholiekeboekhandelaaren 
drukker A. P. van Langenhuysen in Den Haag het eerste nummer van 
Le Temps onder hoofdredactie van Gagneux en met de naam Schma
ling als de uitgever. Le Temps, Journal des Pays-Bas, floreerde bepaald 
niet, omdat het geheel onbeduidend was - zoals De Bosch Kemper te
recht noteerde - bij gemis aan grondige eigen politieke beschouwing. 84 

Het enige mij bekende volledige exemplaar van dit blad bevindt zich 
op het gemeentearchief in Den Haag. Sautijn Kluit, die dit orgaan 
wilde bestuderen, heeft nooit een volledig exemplaar onder ogen ge
had, e* Uit de correspondentie van de Hagenaar Duchastel met de Am
sterdammer J. W. Cramer in 1849 blijkt dat de Voorburgse advocaat 
mr. A. A. J. Meylink met Gagneux samengewerkt heeft aan Le Temps. 
Le Temps verscheen driemaal per week tot het met ingang van 29 juli 
1844 werd teruggebracht tot éénmaal per week om de 28e september 
1844 met een klaagzang over het ontbreken van een publieke opinie 
in politicis de geest te geven. De inhoud bestond voornamelijk uit ver
talingen van artikelen uit binnen- en buitenlandse bladen. Enkele ar
tikelen over het onderwijs - misschien van de hand van Meylink - en 
de trouwe overname van stukken uit De Noord-Brabander, De Catho-
lijke Nederlandsche Stemmen en Journal du Limbourg wijzen op po
gingen om de katholieken in het gevlij te komen. Het blad was en bleef 
echter een flauwhartig en volstrekt onbelangrijk oppositieblad, waaraan 
Meylink toch slechts sporadisch meegewerkt zal hebben. Pogingen van 
Gagneux om door een openbare inzameling van gelden en door finan
ciële steun te vragen aan Dirk Donker Curtius het blad te redden, mis
lukten. 8e Na de ondergang van Le Temps kwam Gagneux terug 
bij het Journal de la Haye, waar hij verklaarde, dat zijn werk 'aan het 
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kwaadaardige oppositieblad' slechts het gevolg was geweest 'van een 
voorbijgaande verbittering'. 8 7 Schmaling verdween met zijn gezin uit 
Den Haag. Diens verdere lotgevallen zijn mij niet bekend. Van steun 
van katholieke zijde aan Le Temps blijkt nergens iets en onbeweend 
van die kant zal het blad verdwenen zijn. Er kan slechts geconstateerd 
worden, dat het blad door katholieken werd gedrukt, uitgegeven en ge
redigeerd, aandacht had voor de belangen van de katholieken en dat 
de vooraanstaande vriend van Van Vree, Meylink, eraan meegewerkt 
heeft. 

Na deze poging van niet bepaald vertrouwen wekkende zijde vond 
in april 1845 een bijeenkomst ten huize van de bisschop van Curium 
plaats, β8 Wie hier bijeenkwamen om de plannen tot oprichting van een 
katholiek dagblad te bespreken, is niet bekend, uitgezonderd de Am
sterdamse bankier P. van Cranenburgh, de man, die een jaar later de 
uitgave van De Tijd zou financieren. Dat de poging van Van Wijker-
slooth tot mislukking gedoemd was, ligt voor de hand. De conservatieve 
groep Zwijsen en zeker de conservatief-liberale groep rond Van Vree 
accepteerden Curium immers niet. De samenkomst haalde dan ook niets 
uit. Zwijsen nam het plan van Curium slechts 'voor notificatie' aan. 
Bovendien was - hetgeen voor Zwijsen zwaar meetelde - de vice-supe
rior Ferrieri, de ruggesteun van het Brabantse conservatisme, niet erin 
gekend. 88 Dat Ferrieri niet op de hoogte gesteld werd, is begrijpelijk, 
want de verhouding Curium-Ferrieri was zo slecht, dat de bisschop 
enige tijd later persoonlijk naar Rome trok om de terugroeping van 
Ferrieri te bewerken. 9 0 

N a deze mislukte poging kwam er weldra een nieuwe kans. Na de 
zelfmoord in juli 1845 van de katholieke redacteur J. W. van den Bie
sen van het Algemeen Handelsblad—de door de katholieken meest gele
zen krant - werd van twee kanten geprobeerd een katholiek blad te 
grondvesten. Allereerst door Le Sage; deze was in de herfstmaanden 
van 1845 in contact gekomen met de bovengenoemde Van Cranen
burgh, die De Catholijke Nederlandsche Stemmen wilde omzetten in 
een driemaal per week of dagelijks verschijnend nieuwsblad, ei De 
70-jarige Le Sage was echter onmogelijk meer daartoe in staat, evenmin 
als zijn 4l-jarige pleegzoon en opvolger Josué Witz. Deze redigeerde 
De Stemmen hoe langer hoe meer in democratische geest, zo zelfs, dat 
hij vanaf januari 1847 openlijk partij koos voor de 'waarlijk constitu-
tionelen' zoals Van Bevervoorde en diens bladen. e 2 Witz was derhalve 
noch voor de conservatieve noch voor de burgerlijk-liberale katholieken 
aanvaardbaar. Ook hier kwam dus niets van terecht. 

Een tweede poging kwam van Jan Wap. In september 1845 bereidde 
deze oud-redacteur van De Noord-Brabander het vaderland weer eens 
een verrassing. In die maand verscheen in Amsterdam een proefnummer 
van een nieuw dagblad: Nederland, Algemeen Dag- en Handelsblad, 
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gevolgd door nog twee proefnummers, waarna op 1 januari 1846 de 
geregelde uitgave begon onder redactie van onze dr. J. J. F. Wap en 
van dr. J. W. Cramer (1817—1884). Het kleurloze blad werd alom 
gewantrouwd en bezweek na vier maanden, »з hetgeen Cramer op de 
dag van het faillissement op een verlies van ƒ 3000,— kwam te staan, 
die hij die morgen aan Wap had voorgeschoten en waarmee de laatste 
snel zijn schuldeisers betaalde. ** 

Intussen was Zwijsen zich enkele maanden eerder, in januari 1846, 
zorgen gaan maken over de situatie. Het veelgelezen Handelsblad — 
sinds oktober 1845 onder redactie van mr. L. Keyser — was vurig libe
raal geworden. Dit verdroot Zwijsen. Bovendien wist hij, dat Wap, 
die hij kende uit de tijd, dat deze De Noord-Brabander geleid had, even 
gemakkelijk bereid was zijn kleurloos blad tot het woeligste ultraliberale 
als tot het braafste ultramontaanse orgaan om te toveren, mits hij maar 
ervoor betaald werd. 9 5 Ook in deze krant had Zwijsen dus geen vertrou
wen. Verder liepen Le Sage en Van Wijkerslooth nog steeds rond met 
het plan een blad te stichten, terwijl in Den Bosch de eigenaardige si
tuatie zich voordeed, dat twee katholieke bladen elkaar hevig becon
curreerden. 

Judocus Smits had namelijk de redactie van De Noord-Brabander 
neergelegd, omdat hij niet bereid was de eis van de uitgeefster, de 
weduwe D. A. A. de Rooy, in te willigen, dat zij het recht had de 
strekking van het blad te bepalen.ββ Smits begon daarop een eigen 
blad: De Tijd, die 17 juni 1845 in Den Bosch voor het eerst verscheen, 
maar in de heftige concurrentiestrijd met de liberale Noord-Brabander 
het onderspit dolf. De Tijd in Den Bosch, tegengewerkt ook door Le 
Sage, die Smits niet mocht, en door de Bredase vicaris Van Hooydonk, 
die geen nieuwe katholieke krant wilde, slaagde er volgens Smits' eigen 
opgave niet in meer dan 250 abonnees te krijgen, te weinig om rendabel 
te werken.β7 

In januari 1846 moet Zwijsen Smits gewezen hebben op de nood
zaak in het gebied der Hollandse Zending een degelijke katholieke 
krant te vestigen. Op de Ie februari 1846 antwoordde Smits aan Zwij
sen: 'Als Uwe Hoogwaardigheid het nodig oordeelt' en als het 'in het 
belang der goede zaak' is, brengen we De Tijd over naar Amsterdam, 
'alhoewel het veel kosten meebrengt'. De Bossche uitgevers van De Tijd: 
de gebroeders Verhoeven, waren bereid mee te werken 'als het mögt 
gevorderd worden' en 'om Uwe Hoogwaardigheid genoegen te doen'. e8 

Deze brief is van belang omdat daaruit blijkt, dat het Zwijsen was, 
die De Tijd wilde overplaatsen naar Holland, wat bevestigd wordt 
door de brief, die Smits 1 april 1846 aan Zwijsen schreef, waarin hij 
verklaarde moeite te doen De Tijd over te plaatsen en daarmee 'zelf 
reeds de weg (te zijn) ingegaan, die u mij voorstelde te volgen'. 8e Bo
vendien maakt de brief van februari duidelijk, dat Smits in eerste in-
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stantie beslist niet erg enthousiast was om De Tijd in Holland te doen 
verschijnen. Dit maakt Smits' verklaring aan Van Vree, dat hij De 
Tijd opgericht had met het voornemen die naar Holland over te bren
gen, zeer twijfelachtig. 10o Opmerkelijk is verder de toon, waarin Smits 
Zwijsen schrijft. De eerbiedig gestelde brief staat in sterke tegenstel
ling tot het in december 1843 aan de vierenzeventigjarige Bossche vi
caris Den Dubbelden gerichte schrijven, waarin hij Den Dubbelden 
kortaf verklaarde onmogelijk enige invloed te kunnen dulden in de 
wijze der redactie van De Noord-Brabander.101 Nu Zwijsen Smits en 
zijn hele krant uit Den Bosch overplant, volgt slechts het nederige: Uw 
wil geschiede. Men kan dan ook wel aannemen, dat de onstuimige, 
ruim dertigjarige priester Smits in de onverzettelijke, zelfbewuste Bos
sche coadjutor Zwijsen, die twintig jaar ouder was, zijn meester ge
vonden had. De correspondentie Smits-Zwijsen 102 wijst ook op een 
nauwe band tussen beiden. Smits bezocht na 1846 Zwijsen herhaaldelijk 
vanuit Amsterdam en bracht hem ook schriftelijk trouw verslag van alle 
belangrijk nieuws uit de hoofdstad. 

Na de opdracht van Zwijsen kwam Smits in contact met P. van 
Cranenburgh, die samen met de Amsterdamse drukker C. L. van Lan
genhuysen, neef van de Haagse Van Langenhuysen, bereid was De Tijd 
de financiële en technische mogelijkheden te bieden om in Amsterdam 
te verschijnen. Smits begreep zeer goed, dat de morele steun van Van 
Vree onontbeerlijk was om in Holland te slagen. Nadat hij die verkre
gen had en de onderhandelingen met Van Cranenburgh tot een goed 
einde gekomen waren, verscheen op 2 juli 1846 het eerste nummer van 
De Tijd in Amsterdam. Smits was eigenaar en hoofdredacteur; als 
medewerker had hij aangeworven dr. J. W. Cramer, die als redacteur 
van Waps in april 1846 ten grave gedaalde Nederland veel geld ver
loren had. De 29-jarige arts Cramer, zoon van een uit Westfalen afkom
stige Amsterdamse manufacturier, bezat sinds medio 1841 een prak
tijk in Amsterdam, waarvan de inkomsten echter jaren lang ontoerei
kend waren voor het onderhoud van zijn vrouw en twee kinderen.10s 

Dit geldgebrek, dat Cramer zelf vermeldt in zijn autobiografie, Über 
Rationum, werd door zijn tegenstanders verklaard uit zijn slechte repu
tatie als arts.104 Om de jaarlijkse 'deficits' te verminderen begon hij 
naast zijn medische praktijk zijn journalistieke loopbaan. Bij De Tijd 
werd hij aangesteld op een salaris van ƒ 1200,— per jaar. 

De gangbare opvatting van De Tijd als Papo-Thorbeckiaans orgaan 
al voor 1848 is niet geheel juist. De relatie Zwijsen-Smits verklaart veel 
in de eerste anderhalve jaargang. De prospectus bij de verschijning van 
De Tijd in Amsterdam vermeldde al als één van de redenen van zijn 
ontstaan, dat 'onkatholieke bladen... om den handelswille in veler Ka
tholieken handen verkeeren'. 105 Deze duidelijke zinspeling op het libe
rale Handelsblad typeert Zwijsens bedoeling. Waarschijnlijk heeft het 
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'protectoraat' dat Van Vree over De Tijd in Amsterdam aanvaardde, 
voorkomen, dat het blad al te conservatief werd. l o e . De Tijd maakt 
vanaf juli 1846 tot in het begin van 1848 een zeer onevenwichtige in
druk. Het was het enige katholieke dagblad, dat los stond van de op
positie en Nuyens heeft het terecht gekarakteriseerd als invloedloos, 
tot het eind 1847, begin 1848 de kant koos van de liberale oppositie en 
daarmee de vertegenwoordiger van de katholieke liberale burgerij 
werd.1 0 7 Enkele voorbeelden kunnen deze weifelende houding illustre
ren. De Tijd van 8 augustus 1846 bijvoorbeeld bevatte een felle aanval 
op de oppositie met de aansporing aan de katholieken om zich niet te 
verlaten op de regeringstegenstanders. In hetzelfde artikel werd Thor-
becke echter uitgezonderd, die Vaarlijk liberaal' genoemd werd. Drie 
dagen later werden in De Tijd de aanhangers van 's konings ministerie 
in de Tweede Kamer ten voorbeeld gesteld aan de liberale kamerleden, 
die antikatholiek genoemd werden. Maar hetzelfde nummer prees de 
liberale Nieuwe Rotterdamsche, Arnhemsche, Vlissingsche en Kamper 
Courant als bezitters van een ruim en waar gevoel van vrijheid en van 
een onbevooroordeelde vrijgevigheid. De 15e augustus keurde De Tijd 
de houding van Storm en de Limburgse kamerleden, die in 1845 grond
wetsherziening gewild hadden tegen de wens van de koning in, ten 
scherpste af. Dat De Tijd toch niet helemaal de kant van Zwijsens con
servatisme koos, blijkt ook uit het nummer van 13 augustus, waarin 
duidelijk werd gesteld, dat de katholieken zich noch bij de oppositie 
noch bij de ministeriële partij moesten aansluiten. 

Op 31 december 1846 noemde De Tijd vol trots als grootste resultaat 
van zijn halfjarig bestaan in Amsterdam: 'De afscheiding van de ka
tholieke pers van de oppositie'. De katholieken, zo vervolgde Smits in 
De Tijd, werden door de oppositie gebruikt om 'een graf te openen voor 
hun rechten.' Deze uitlating van Smits was volkomen misplaatst, want 
afgezien van het maandblad De Katholiek, dat zich tot 1848 zelden met 
politieke kwesties bemoeide, stond de hele Nederlandse katholieke pers 
aan de kant van de oppositie: De Catholijke Nederlandsche Stemmen, 
De Noord-Brabander, Journal du Umbourg. Le Sage reageerde hier 
scherp op in zijn eerste nummer van januari 1847 en beschuldigde De 
Tijd ervan zijn taak als katholiek blad in de hoofdstad totaal niet te 
begrijpen. De Noord-Brabander reageerde in gelijke zin.1 0 8 

Tot eind 1847 schipperde De Tijd tussen regering en oppositie zon
der consequent partij te kiezen. Af en toe uitte De Tijd schuchter de 
mening, dat de grondwet verbetering behoefde, maar vooral wees het 
blad erop, dat de katholieken hun kracht moesten zoeken in het isole
ment en onderlinge vereniging en dat zij niets van de oppositie te ver
wachten hadden.108 De politiek van Smits en Cramer kan verklaard 
worden uit de grote angst, die men koesterde voor de antipapistische li
beralen, zoals E. W. van Dam van Isselt en J. M. de Kempenaer. Pas 
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toen de placetkwestie in de zomer van 1847 de redacteuren duidelijk 
maakte, dat van het ministerie ook niet alle heil was te verwachten, en 
koning Willem II bij de troonrede van 18 oktober 1847 grondwets
herziening in het vooruitzicht stelde, begon De Tijd uit tactische over
wegingen toenadering te zoeken tot de betrouwbare, d.w.z. niet antika
tholieke liberalen. 

Zonder het geleidelijk toenemende besef bij Van Vree - en met hem 
bij Smits en Cramer, wier mentor Van Vree werd in deze jaren - dat 
toenadering tot de liberalen de enig mogelijke weg was om de belangen 
van de katholieken te verzekeren in de grondwet, is 1848 niet te be
grijpen. Deze toenadering moet bij Van Vree c.s. gestimuleerd zijn door 
de wetenschap, dat ook paus Pius IX, in juni 1846 tot paus gekozen, 
in de Kerkelijke Staat aansluiting zocht bij de liberale stroming. Na het 
bestuur van de reactionaire paus Gregorius XVI, die de bij de bevolking 
gehate priesterregering slechts onder bescherming van Franse en Oos
tenrijkse troepen had weten in stand te houden, was het bestuur van 
Pius IX voor de Italianen aanvankelijk een verademing. Overal in de 
wereld bewonderde men Pius IX om zijn vooruitstrevende maatregelen. 
Het prestige van de paus en van de katholieke kerk steeg in de jaren 
1846, 1847 enorm. Fr. Ozanam, de Franse stichter van de Vincentius-
beweging, verwoordde de mening van velen in 1847: 'De paus schijnt 
werkelijk door God gezonden om de grote kwestie van de negentiende 
eeuw op te lossen, de vereniging van de godsdienst en de vrijheid'.110 

6. Breuk met het ministerie en dreigende toenadering tot de 
democraten in 1847 

In het jaar 1847 bereikte de dalende welvaart in Nederland een diepte
punt. Week in week uit berichtten burgemeesters aan de gouverneurs 
van de provincies, en deze weer aan de ministers, over de schrikbarende 
armoede en honger. De 'buitengewone schaarsheid en duurte der le
vensmiddelen' en de 'ten top geklommen ellende'111 in de winter van 
1846/1847 verbitterden de volksklasse. In Gelderland bijvoorbeeld was 
de toestand verschrikkelijk: Kesteren telde op een bevolking van 2030 
zielen 876 bedeelden, Herwijnen 1000 op de 1969 inwoners, Zuilichem 
529 op 685 inwoners.112 In Nijmegen was burgemeester Bijleveld zeet 
ongerust over het hongerlijdende 'gemeen' wegens'deongehoordeduur-
te' van het roggebrood. Een anoniem briefje bedreigde de 'verdomde 
geus' F.P. Bijleveld met plundering en oproer 'als in Harlingen en Leeu
warden'. 113 Eind juli 1847 moest in Zutphen de cavalerie een menigte 
van 'enige duizenden' uiteenslaan, die aardappelschepen plunderden. l u 

In Groningen en Friesland braken in de juni- en julimaanden van 1847 
ernstige ongeregeldheden u i t . l l s De relletjes kostten alleen in Gro-

32 



ningen zeven mensenlevens.11β Door snelle legering van detachemen
ten dragonders, marechaussee en cavalerie op de meest onrustige plaat
sen in het land werden verdere ongeregeldheden voorkomen. In de loop 
van de zomer verbeterde de toestand aanzienlijk, nu voor het eerst sinds 
drie jaar de aardappel- en graanoogsten niet mislukten. Bij de door de 
sociale woelingen zeer onrustige sfeer met zijn half miljoen bedeelden 
en nog meer verpauperden, en de vele ontevreden volksblaadjes, voegde 
zich het groeiende onbehagen van de burgerij tegen de autoritaire re
gering. 

De eerste aanloop tot partij formatie van de liberale burgerij is de 
oprichting van de Amstelsociëteit in januari 1846 te Amsterdam. Het 
doel was: 'gezellig verkeer', 'leerzame wisseling van denkbeelden tot 
ontwikkeling van de openbare geest en behartiging van vaderlandse 
belangen.' ш Dit zeer vage program maakte de vereniging in aanvang 
tot een toevluchtsoord van lieden met uiteenlopende politieke opvattin
gen. De leiding was echter in handen van gematigde liberalen. Voor
zitter was de Amsterdamse professor H. Beyerman. De invloedrijkste 
leden waren de advocaat B. Donker Curtius, neef van de Haagse advo
caat Dirk Donker Curtius; de joodse advocaat S. P. Lipman; mr. S. Vis
sering, de latere minister van financiën, en de Gids-redacteur mr. G. de 
Clercq. De zeer strenge ballotage - nodig voor de vage doelstelling -
gaf iets geheimzinnigs aan de vereniging, waarvan de vergaderingen 
nooit openbaar waren tot de verkiezingsstrijd van najaar 1848, waarin 
de Amstelsociëteit roemloos ten onder ging. Naast een groot aantal 
gewone leden in Amsterdam, meest advocaten, doctoren en professoren, 
kende de sociëteit zogenaamde buitenleden in verschillende plaatsen 
van het land. In februari 1847 waren er in 21 plaatsen buiten Amster
dam buitenleden, maar slechts in vijf gemeenten nl. Deventer, Den 
Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht tien of meer. Weinig katholieken 
behoorden, voor zover mij bekend, tot de sociëteit. Op de ledenlijst van 
februari 1847 komen als buitenleden voor: mr. L. D. Storm uit Breda, 
één van de negenmannen van 1844, en mr. J. J. A. van den Aardwegh, 
advocaat in Leiden en een katholiek volgeling van Thorbecke. Onder 
de niet-katholieke buitenleden vindt men verschillende van de negen-
mannen: mr. L. C. Luzac, mr. J. M. de Kempenaer, S. H. Anemaet en 
E. W. van Dam van Isselt, verder de bekendste liberale advocaat van 
Nederland, mr. D. Donker Curtius; de redacteur van de Nieuwe Rot
terdammer mr. H. H. Tels en trouwe Thorbeckianen als mr. J. A. de 
Fremery, mr. J. E. Goudsmit en mr. N. Olivier. 

Thorbecke zelf is nooit lid geworden, omdat de sociëteit te weinig 
consequent liberaal en te vaag in haar politieke doelstellingen was. 
Eind november 1846 stichtte Thorbecke in Leiden zelf het dispuutge
zelschap De Zaterdagavondclub, dat een jaar later onder het publiek nog 
weinig bekendheid genoot.118 De Thorbeckeclub moet zeer exclusief 
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geweest zijn. Aanvankelijk schijnt zij naast de Leidse afdeling van de 
Amstelsociëteit te hebben bestaan; Goudsmit, De Fremery, Van den 
Aardwegh e.a. waren van beide l id. l l e In de loop van 1848 kwamen 
de Amstelsociëteit en de Thorbeckedub fel tegenover elkaar te staan. 
Beide groeperingen dongen bij de verkiezingen van 1848 naar de gunst 
van de Hollandse katholieken. 

Het meeste gerucht maakte de Amstelsociëteit bij de verkiezingen 
voor het Amsterdamse kiezerscollege in het najaar van 1847. De vaca
tures in het kiezerscollege, dat de stedelijke regeringen koos, werden 
éénmaal per jaar aangevuld door censuskiezers. In september 1846 wa
ren, dank zij de propaganda van de Amstelsociëteit via het Handelsblad 
en brochures, twee leden van de Amstelsociëteit in het kiescollege van 
Amsterdam gekozen.120 Een jaar later werden de verkiezingen een da
verend succes voor de Amstelsociëteit. Alle elf kandidaten van deze 
vereniging werden in het Amsterdamse kiezerscollege gekozen met een 
gemiddelde van ruim 1500 stemmen per kandidaat, terwijl andere kan
didaten ten hoogste 400 stemmen behaalden.121 Een stroom van vlug
schriften vóór en tegen de Amstelsociëteit brak nu los. Jacob van Len-
nep was de eerste met zijn Een woord ter waarschuwing. De gouverneur 
van Noord-Holland berichtte de koning, dat de uitslag van de verkie
zingen een diepe indruk gemaakt had op de 'anders zo kalme en bijna 
onverschillige' aanzienlijke Amsterdammers. Veertien dagen later kon 
de gouverneur de koning melden, dat verschillende personen, die 'zon
der arg of list' in de loop der tijd leden van de Amstelsociëteit gewor
den waren, de sociëteit nu waarschijnlijk wel zouden verlaten.122 

De sociëteit werd het schrikbeeld van koning Willem II, die er het 
begin van een machtige liberale oppositiepartij in vermoedde, vooral 
toen in oktober 1847 bekend werd, dat de democraat A. van Bever
voorde en mr. S. P. Lipman, de drijvende kracht in de Amstelsociëteit, 
samen in de hoofdstad een krant zouden uitgeven met ingang van 1 no
vember, onder auspiciën van de Amstelsociëteit.123 Dan zou de demo
cratische stroming met in zijn kielzog het half miljoen of nog meer ver
pauperden verenigd zijn met de invloed- en geldrijke liberale burgerij. 
Hoezeer Lipman en Van Bevervoorde beiden stromingen vertegenwoor
digden, die één waren in hun verzet tegen de autocratische regering, het 
verschil tussen de haves en de have-nots was te groot, dan dat het ver
bond zou kunnen slagen. In november 1847 bleek het plan mislukt en 
Van Bevervoorde, die de verschijning van Asmodée gestaakt had in af
wachting van het liberaal-democratische blad, begon op eigen gelegen
heid een nieuw weekblad, Le Courrier Batave et Asmodée. 

Koning Willem II, die de verkiezingspropaganda van de Amstelso
ciëteit al in 1846 niets anders dan 'kuiperijen' genoemd had en de minis
ter van justitie — tevergeefs — verzocht had, er onmiddellijk maatregelen 
tegen te nemen, beval in oktober 1847 minister Van Randwijck, het ste-
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delijk bestuur van Amsterdam de koninklijke wens over te brengen, dat 
mr. S. Vissering, redacteur van de Amsterdamsche Courant, het zwijgen 
zou worden opgelegd.124 Uit een van de brochures tegen de Amstelso-
ciëteit was namelijk gebleken, dat Vissering secretaris van de Amstel-
sociëteit was, en de koning vond deze functie niet verenigbaar met de ste
delijke betrekking van redacteur van de Amsterdamsche Courant. Visse
ring bleek bereid te bedanken voor het secretariaat en het lidmaatschap 
van de Amstelsociëteit, na opnieuw aandringen van de koning.1 2 5 Het 
besluit viel hem niet moeilijk, omdat hij zeer ontstemd was over het 
feit, dat de hoofdredacteur van het Handelsblad, Keyser, tijdens een 
ziekte van hem, Vissering, tot het lidmaatschap van de Amstelsociëteit 
was toegelaten. De grote concurrent van de Amsterdamsche Courant 
kon zich nu 'met meer schijn van waarheid' opwerpen als het orgaan 
van de sociëteit.12e Toen de koning zich vervolgens 'zeer verontrust' 
betoonde over de oprichting van een volkszangvereniging onder leiding 
van drie leden van de Amstelsociëteit, werd het de gouverneur van 
Noordholland en de Amsterdamse burgemeester P. Huydecoper te bar. 
Beiden maakten de koning duidelijk, dat een ketterjacht op leden van 
de Amstelsociëteit hoogst ongewenst en onnodig was.1 2 7 Het zou alleen 
maar de gemoederen verbitteren, vooral omdat het merendeel van de 
sociëteitsleden slechts gematigde lieden waren, aldus de gouverneur, die 
zijn aanvankelijke angst voor de sociëteit kennelijk overwonnen had. 

Vermelding verdient nog, dat de katholieken in Amsterdam in 1846 
en 1847 voor het kiezerscollege kandidaat gesteld hadden de zeer con
servatieve A. W. van Brienen van de Groóte Lindt, die door De Tijd 
gesteund werd. De Tijd verweet de Amstelsociëteit dan ook dat zij al
leen de gegoede burgerij vertegenwoordigde, maar niet de aristocratie, 
al moest het blad toegeven dat de katholieken een voorbeeld konden 
nemen aan de verkiezingsorganisatie van de sociëteit, die goed werk 
deed. 12e 

In ditzelfde jaar, 1847, van groeiende democratische agitatie en toe
nemende liberale invloed diende de minister van justitie De Jonge van 
Campens Nieuwland een ontwerp-wetboek van strafrecht bij de Tweede 
Kamer in. In het ontwerp ontbraJc het recht van placet, maar wel waren 
er scherpe bepalingen in opgenomen, die de vrijheid van drukpers 
schenen in gevaar te brengen. De eerste kwestie, die van het placet, was 
de belangrijkste voor de katholieken. Het recht van placet had oor
spronkelijk wel gestaan in het ontwerp. Minister Van Son had echter 
koning Willem II weten over te halen dit recht te schrappen uit het 
ontwerp.12e In juli 1847 kwam het ontwerp-wetboek zonder het recht 
van placet in behandeling bij de Tweede Kamer. Felle discussies in de 
Kamer en daarbuiten resulteerden tenslotte in verwerping van het ont
werp, omdat het placetrecht erin ontbrak. Bij de stemming bleken 
slechts zes protestantse kamerleden, samen met de negen katholieke, 
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bereid het ontwerp zonder dit recht te aanvaarden. Dit was voor de 
katholieken een bittere tegenvaller. Niet alleen de ministeriële partij, 
waarvan de katholieke kamerleden zo lang de trouwe dienaren waren 
geweest, maar ook de liberale kamerfractie, waarop L. van Sasse van 
Ysselt een beroep had gedaan, lieten de katholieken alleen staan. Dit 
bewijs van onverdraagzaamheid van de meerderheid bracht liberale 
en conservatieve katholieken in het parlement voor het eerst bijeen.130 

Judocus Smits, die in Den Haag verbleef om, naar zijn zeggen, zo
veel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen op de houding der kamer
leden, 1 Э 1 wilde nu de katholieke kamerleden in nauwer verband vereni
gen. Hij probeerde hen te overreden de regering met stelselmatige op
positie te bedreigen of zelfs en bloc af te treden, als het placet op ver
zoek van de meerderheid van de Tweede Kamer in het wetboek kwam. 
Enkele dagen later wilde hij de katholieke kamerleden overhalen een 
algemeen petitionnement te organiseren.1S2 Ook dit weigerden zij. De 
placetkwestie blijkt De Tijd te dwingen zijn weifelende houding te 
laten varen en resoluut de stap te zetten de positie van de katholieken 
op eigen kracht zo sterk mogelijk te maken. De meerderheid in de mi
nisterraad was immers van plan, tegen de wens van de koning in, 
het placet in een nieuw ontwerp te nemen.1 3 3 De apostolische vicaris
sen protesteerden nu bij de koning tegen het placetrecht in een adres, 
door Van Vree opgesteld. Minister Van Son steunde dit adres.134 De 
angst voor en de afweer tegen de dominocratie dreven de groep-Zwijsen 
en groep-Van Vree samen, maar het belangrijkste gevolg was, dat De 
Tijd brak met het ministerie 1 3 5 en daarmee voor zichzelf de weg open
de om toenadering te zoeken tot de niet antikatholieke liberalen. 

Een tweede steen des aanstoots in het ontwerp-wetboek van 1847 
vormde het voorstel van de regering zware straffen te stellen op 'hoon 
en laster' in geschrifte. De begrippen 'hoon en laster' waren zo vaag 
omschreven, dat oppositioneel geschrijf hier al snel onder begrepen kon 
worden. Bovendien werden niet alleen de schrijver, maar ook de druk
ker, de uitgever en zelfs de verspreiders strafbaar gesteld. 1 3 e In de 
jaren 1846 en 1847 had minister Van Hall de oude politiek van mi
nister Van Maanen uit de jaren voor de Belgische opstand weer opge
nomen: oppositieschrijvers door gerechtelijke vervolgingen de mond te 
snoeren. Vooral de processen tegen De Burger, de Vlissingsche Cou
rant en de Arnhemsche Courant maakten veel gerucht. De beklaagden 
zoals Van Bevervoorde en С Α. Thieme, de uitgever van de Arnhem
sche Courant, werden door het publiek als ware helden vereerd.137 

Terwijl de populariteit van de liberale en democratische pers nog toe
nam door de processen, kwam het ministerie met de verscherping van 
de persbepalingen in het ontwerpwetboek. Onmiddellijk dienden de 
Vereniging tot bevordering van de belangen des boekhandels, de Arn
hemse drukkers onder leiding van Thieme en de Haagse boekhandelaren 
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een protest in bij de Tweede Kamer. Voordat de protestacties echter 
goed op gang waren, werd het gevaar bezworen door de afstemming 
van het ontwerp-wetboek in de Tweede Kamer wegens het ontbreken 
van het placet. Van Bevervoorde zette echter zijn protestactie voort en 
het lukte hem de katholieke liberale pers, De Noord-Brabander, De Ca-
tholijke Nederlandsche Stemmen en het Journal du Umbourg, met de 
democratische pers te verenigen in een gezamenlijke actie. 

Met name bij De Stemmen bestond sympathie voor de democraten. 
Nadat in oktober 1846 het blad de burgerlijk-liberale oppositie afge
wezen had vanwege diens 'bekrompen partijdigheid', richtte het blad 
in januari 1847 een oproep aan alle katholieken om zich bij de groepe
ring-Van Bevervoorde aan te sluiten, die 'waarlijk constitutioneel' was. 
Het orgaan van de seniele Le Sage werd in 1847 geredigeerd door Witz 
en F. C. Soer, die officieel de redacteuren werden na de dood van Le 
Sage in 1847. Josué Witz, in 1814 in Sennheim (Elzas) geboren, kwam 
als wees bij Le Sage, die hem geleidelijk de redactie van zijn periodieken 
overdroeg.138 Als journalist met sympathie — ook in zijn ruwe stijl 
merkbaar - voor het simpele arme volk, werd Witz een maatschappe
lijke mislukkeling. Hij stierf in 1882 in bittere armoede. Soer, in 1825 
in Zutphen geboren, was een huisvriend van Le Sage en studeerde in 
1847 klassieken in Utrecht. Als student stond hij Witz tot 1850 in de 
redactie bij.139 In dat jaar werd Soer rector van het gymnasium in Ol-
denzaal en misschien was hij het wel, die zijn leerling H. Schaepman 
begrip leerde hebben voor de democratie en de arbeidersbeweging. 

Onder leiding van Witz en Soer kregen De Stemmen een uitgespro
ken democratisch karakter en koos het blad partij voor de verpauperde 
volksmassa's. De bladen van Van Bevervoorde werden instemmend ge
citeerd vanaf januari 1847 en de leuze van De Stemmen werd: vrijheid 
in alles en voor allen. In mei 1847 deed het blad felle aanvallen op de 
kapitalisten, die de massa lieten verhongeren, en verklaarde Witz geen 
enkel vertrouwen te bezitten in Thorbecke. De 27e november 1847 
vielen De Stemmen de joodse persmagnaten en kapitalisten aan en het 
kerstnummer van 1847 bracht een uitgebreide hulde aan De Burger. 
De 25e maart 1848 verklaarde het blad nadrukkelijk: 'De Catholijke en 
de volkspartij, zij zijn dezelfde, zij zijn identiek in Nederland'.140 

De sympathie kwam niet alleen van de katholieken, maar evenzeer 
van Van Bevervoorde. Hij ondersteunde de actie van de katholieken 
tegen het recht van placet, sympathiseerde met de politiek van paus 
Pius IX en steunde het streven van de katholieken naar gelijkberechti
ging. 141 De populariteit van Van Bevervoorde in de zuidelijke provin
cies maakte het verbond tussen de katholieke en de democratische bla
den gemakkelijker. Op 11 maart 1848 werd een protest naar de Tweede 
Kamer gezonden, waarin tegen iedere schending van de persvrijheid 
geprotesteerd en opheffing van het recht van placet geëist werd.142 
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Het protest was ondertekend door acht democratische en katholieke 
bladen: A. van Bevervoorde namens De Burger en Courrier Batave; 
J. de Vries, hoofdredacteur van De Hydra; H. A. Bury, eigenaar en re
dacteur van het Journal du Limbourg; W. van der Linde Hzn., redac
teur van De Kaleidoscoop in Deventer; J. A. Wehren, redacteur 
van Der Limburger Courrier, een in het Duits te Heerlen verschij
nend weekblad met als ondertitel: politische Unterhaltungen- und An
zeigeblatt; 1 4 3 К. Moens, redacteur van De Maasbode, een te Schie
dam of Rotterdam verschijnend nieuws- en advertentieblad;144 J. Witz, 
drukker en uitgever, en F. C. Soer, litt. hum. cand., redacteur van De 
Catholijke Nederlandsche Stemmen; J. van der Linde, redacteur van 
De Noord-Brabander; P. Wets de Swart, redacteur van De Vlissingsche 
Courant; P. de Looze en Michiel de Hondt, uitgever en hoofdredacteur 
van de Zierikzeesche Nieuwsbode en R. van Wijk Antszn., redacteur en 
uitgever van De Zwartsluizer Bode. 

Alle katholieke bladen hadden zich hier met Van Bevervoorde ver
bonden, behalve De Tijd en De Katholiek. Het gevaar dat de massa van 
de katholieken in de woelige dagen van 1847 en begin 1848 zouden 
overlopen naar de democratische kant, - een soort coalitie rooms-rood 
avant la lettre - was dus wel groot. De burgerlijk-liberalen hadden de 
katholieken teleurgesteld in de placetkwestie en het grote aantal ver
armden onder de katholieken maakte het verbond met de aanhangers 
van Van Bevervoorde natuurlijk. In 1848 zou blijken, dat de demo
craten door de gezamenlijke krachtsinspanning van liberalen en conser
vatieven gemakkelijk opzij te schuiven waren, omdat de volksklasse een 
machteloze grauwe horde bleef. Voor de liberalen vormden de demo
craten, toen dezen de weg tot grondwetsherziening gebaand hadden, 
slechts een gevaar. De tijden waren nog niet rijp voor democratie en 
sociale maatregelen. 1848 werd het jaar van het liberalisme en daarmee 
bewezen De Tijd en De Katholiek in 1848 op het juiste paard te wed
den. Het blijft echter een verdienste zowel van de democratische als van 
de drie katholieke zuidelijke organen dat zij opkwamen voor het in el
lendige omstandigheden levende gedeelte van de Nederlandse bevol
king. Met het opzij schuiven van het 'régime-Van Bevervoorde'145 in 
maart 1848 verdwenen de democratische pleitbezorgers van 'de grauwe 
massa der naamlozen' и й voorlopig van de baan. 
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II. ASSOCIATIEPOGINGEN EN НЕТ 

LEKENREKEST 1847 

1. De eerste associatiepogingen van La Jeune Hollande 

Pogingen om de katholieken binnen het kader van één organisatie tot 
samenwerking te brengen, waren al sinds 1820 ondernomen door Le 
Sage, maar steeds mislukt. ! Het is niet altijd duidelijk wat men zich 
voor ogen stelde bij de aansporingen tot eenheid en samenwerking, of 
zoals men het liever uitdrukte: 'oproep tot associatie'. Het verlangen 
naar eenheid kwam onophoudelijk tot uiting in de katholieke pers en 
in de correspondentie van vele vooraanstaande katholieken, zoals C. R. 
A. van Bommel, J. B. van Son, С. Broere en anderen, maar de juiste 
doelstellingen van een dergelijke vereniging werden zelden geformu
leerd. 2 De vage inhoud van de verlangens en de angst om openlijk op 
te treden frustreerden over het algemeen de uitvoering. De oer-Neder
landse drang om vergaderingen te beleggen en verenigingen te stichten 
zorgde ervoor dat steeds nieuwe ideeën en plannen op tafel kwamen, 
die echter zelden enige verwezenlijking vonden. 

Eind 1841 ontwierpen de 24-jarige Cramer en zijn drie jaar jongere 
vriend Thijm een groots plan voor een Katholieke Maatschappij, die o.a. 
een vereniging voor liefdadigheid, een instituut voor de letterkunde en 
de uitgave van een katholiek dagblad zou moeten omvatten. 3 De Hage-
veldse leraar Broere raadde hun het plan op dat moment nog af. Hij 
vond het kennelijk veel te groots. 4 Cramer bleef zich echter in Am
sterdam bezighouden met de oprichting van een katholieke associatie. 
In de loop van 1842 werd hij betrokken bij een onderneming van zijn 
biechtvader, pater A. Frentrop s.j., kapelaan in De Krijtberg te Am
sterdam. Deze man, in 1802 in Amsterdam geboren, legde in 1841 de 
grondslag voor de Vereniging tot Weldadigheid, die hij onder het 
mom van een charitatieve instelling wilde laten uitgroeien tot een Ka
tholieke Associatie. 5 Ondanks alle tegenstand in het bestuur van de 
vereniging, waarin Cramer praktisch zijn enige steun was, probeerde 
Frentrop op dictatoriale wijze zijn ideaal van een Katholieke Associa
tie door te voeren. In het begin van 1847 mislukten de plannen van 
Frentrop en Cramer echter definitief. De Vereniging tot Weldadigheid, 
die nu nog bestaat, hield zich van toen af aan uitsluitend bezig met de 
armenzorg en de oprichting van volksscholen. β 

Vanaf ditzelfde jaar, 1847, probeerde Cramer, die inmiddels redac
teur van De Tijd was geworden, in samenwerking met Judocus Smits de 
katholieken te verenigen. Hierbij werd hij gesteund door de Warmond-
se professoren Van Vree en C. van Kints en door de Hageveldse leraar 
Broere, die nu kennelijk wel de tijd gekomen achtte om te handelen. 

39 



Deze groep zou later spottend La Jeune Hollande Catholique genoemd 
worden door minister Van Son. 

De eerste kans om een basis te leggen voor de eenheid kreeg Cramer, 
toen de St. Vincentiusvereniging een actie organiseerde voor steunver
lening aan de Ieren, die als ratten stierven, toen de aardappelziekte van 
1846 hun eiland teisterde en de Engelsen het graan uitvoerden. 7 Deze 
hulpactie liep op verzoek van de Vincentiusvereniging via De Tijd. Ze 
had onder de katholieken veel succes. De inzamelingscommissies, die in 
verschillende plaatsen van het land sinds februari 1847 geformeerd 
waren, kregen een verzoek van Cramer om met De Tijd in contact te 
blijven. Hij wilde op deze manier bij de uitvoering van eventuele toe
komstige plannen medewerkers over het hele land hebben. Zo werd via 
De Tijd een basis voor de vereniging van de katholieken gelegd. Begin 
1848 werden deze medewerkers ingeschakeld om in elke plaats statis
tieken op te maken 'over de verdeling van publieke functies naar ge
zindte', β De publikatie van deze statistieken in De Tijd duurde echter 
slechts kort; in maart 1848 werd de openbaarmaking gestaakt, toen 
alle aandacht gericht werd op de komende grondwetsherziening. In de 
loop van 1848 zouden de correspondenten - zoals later verhaald zal 
worden - nog nuttige diensten bewijzen in de strijd voor de grond
wetsherziening en bij de uitvoering van de eerste directe verkiezingen. β 

Professor Van Kints schreef na overleg met Cramer in De Katholiek 
van juli 1847 een artikel, waarin hij de katholieken aanspoorde zich in 
genootschappen te verenigen, nu de protestanten zich alom in den lande 
aaneensloten om de katholieken te kunnen uitsluiten, w Het opmerke
lijke is, dat Van Kints hier precies de argumentatie overnam van De 
Noord-Brabander en De Catholijke Nederlandsche Stemmen. Deze twee 
bladen uit liberaal-Brabantse hoek drongen al sinds lang aan op een 
Katholieke Associatie en voerden daarbij als voornaamste - weinig po
sitieve - argument aan: het bestaan van vele geheime protestantse ge
nootschappen, waartegen afweer noodzakelijk was. " 

Eind 1847 schreef Van Vree 1 2 op zeer voorzichtige toon 'Over eene 
zogenaamde Ultramontaanse Factie in Nederland': 'Wij kunnen een 
partij zijn, een onverdeelde en sterke partij... of wij het zullen worden, 
hangt af van de belijders der andere gezindten'. Als men de katholieken 
hun grondwettelijk recht blijft onthouden, zullen zij het worden. 'Wil 
men daarentegen de katholieken goed behandelen, wil men hun het ge
not gunnen der gewaarborgde regten en vrijheden, dan zullen ze gene 
partij vormen'. De stelling, die Van Vree hier poneerde, is zeer merk
waardig. Immers de bestaansreden van een katholieke politieke partij 
zoekt Van Vree hier louter in defensie. Tot op de dag van vandaag 
zouden leiders van katholieke partijen dit beslist niet meer onderschrij
ven. Merkwaardig is ook dat Van Vree hier zeer duidelijk de deur open
laat voor samenwerking met de goedgezinde protestanten. Keuze tus-
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sen de ministeriële of de liberale zijde in de politiek maakte Van Vree 
hier nog niet. 

In De Tijd van 15 mei 1847 en daarna nog verschillende malen 
richtte Cramer een oproep tot blijvende eenheid aan katholiek Neder
land en bij de reünie op 26 augustus van een honderdtal oud-Hagevel-
ders, die grotendeels prominente katholieke geestelijken en leken waren, 
bracht Cramer een daverende toast uit op de oude school en wees hij de 
aanwezigen erop, dat spoedig eenparige samenwerking ernstige plichts
betrachting zou zijn.13 

Het besef dat een grondwetswijziging binnen niet al te lange tijd 
onvermijdelijk zou zijn, zal het streven om de katholieken tot samen
werking te brengen, aanmerkelijk versterkt hebben. In 1840 was in de 
grondwet de bepaling opgenomen, dat de verkiezingen voor de gemeen
teraden bij de wet moesten geregeld worden. In een ander artikel was 
echter blijven staan, dat het bestuur van de gemeenten bij K.B. gere
geld moest worden. De tegenstrijdigheid tussen deze bepalingen was 
niet op te lossen zonder grondwetswijziging. In de loop van 1847 kon 
koning Willem II eindelijk overgehaald worden 'verduidelijking' van 
de grondwet toe te staan. Bij alleen maar verduidelijking van de grond
wet zou het niet kunnen blijven. Ook in de Kamer groeide de oppositie, 
zowel van de liberalen als van de gematigden: 'de rekenmeesters', die 
grondwetswijziging wilden vooral om de medezeggenschap van de Ka
mer op financieel gebied groter te maken.14 

Door de placetkwestie was het nog vage en labiele vertrouwen van 
de Hollandse katholieken in de liberalen geschokt en van de regering, 
die hoe langer hoe zwakker kwam te staan, was niet veel meer te ver
wachten. De opgave voor de katholieken was dus zich zo krachtig mo
gelijk te organiseren. In dit licht moeten de door De Katholiek en De 
Tijd ondernomen pogingen worden gezien om de katholieken tot asso
ciatie aan te sporen. Broere schreef naar Utrecht - naar wie is onbe
kend - waar hij een mogelijkheid zag de katholieken tot samenwerking 
te brengen.15 Van Kints meende in Gelderland — wederom onbekend 
wie — voorstanders van een vereniging te kennen, en verweet Amster
dam op dit punt achterlijkheid en apathie. 1 β Beiden spoorden Cramer 
aan de organisatie snel tot stand te brengen. Smits was - zoals vermeld -
in Den Haag bezig naar aanleiding van de placetkwestie de katholieke 
kamerleden aan te sporen zich nauwer aaneen te sluiten. 

Terwijl de liberalen in de Amstelsociëteit een groeiend actiecentrum 
kregen, kwam van de organisatie van de katholieken onder leiding van 
De Tijd en De Katholiek voorlopig echter niets terecht. Vermoedelijk 
zijn hun pogingen geleidelijk aan gestaakt, daar sinds eind 1847 be
kend werd, dat van andere zijde moeite werd gedaan om een Katholieke 
Associatie te stichten. Judocus Smits zal waarschijnlijk tijdens zijn ver
blijf in Den Haag hiervan iets vernomen hebben, want na zijn terug-
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komst schreef hij op 29 juli in De Tijd: 'Meermalen is er spraak geweest 
onder u, katholieken, om verenigingen op te richten tot handhaving 
uwer rechten. Gij hebt het gelaten om des vredes wille. Maar thans, 
nu protestantse genootschappen oprijzen, om u te onderdrukken, nu het 
fanatismus gebezigd wordt, om u naar ziel en lichaam te beroven van 
het brood, dat u voedt, nu hebt gij gevoeld, dat het meer dan tijd is, 
om de handen aan het werk te slaan. Wij hebben daarom met genoegen 
vernomen, dat verscheidene aanzienlijke katholieken plannen hebben 
gemaakt, en maatregelen nemen, om een beroep te doen op hun vrij-
heidlievende landgenoten, genootschap te stellen tegenover genoot
schap.' 

Het genoegen moet bij de Warmonds-Amsterdamse groep toch niet 
zo groot geweest zijn, want in september daarop was nog niet defini
tief besloten de actie van De Katholiek en De Tijd te staken. Uit de 
brieven van Van Kints aan Cramer blijkt, dat beiden toen nog bezig 
waren een associatie tot stand te brengen.17 De huiver van Smits c.s. 
om het initiatief te zien overgaan in handen van 'verscheidene aanzien
lijke katholieken', is begrijpelijk, als men weet, dat onder deze term 
verstaan werd de aristocratische groep rond de door Van Vree zo ge
minachte bisschop van Curium.18 

2. De associatiepogingen van de notabelen in 1847 

Het initiatief tot associatie - zonder enig concreet doel nog - was uit
gegaan van de oud-secretaris-generaal van het departement van Ere
dienst Charles van der Horst en de bisschop van Curium, baron van 
Wijkerslooth, gesteund door de staatsraad H. van Sonsbeeck en J. А. C. 
A. van Nispen van Sevenaer, lid van de provinciale Staten van Gelder
land, te Dit initiatief kon niet rekenen op de steun van de groep-Zwij-
sen, noch op die van de groep-Van Vree. De initiatiefnemers Van der 
Horst en Van Wijkerslooth waren immers een permanente bron van 
ergernis voor beide groepen. Zwijsen had samen met Capaccini de be
moeizuchtige Van der Horst indertijd uit het departement van Ere
dienst weggewerkt en in de kring van De Tijd werd Van der Horst 
'geacht een brouillon te zijn', zoals Smits aan Van Son schreef. 2 0 Van 
Wijkerslooth werd door Van Vree, Zwijsen en Ferrieri niet au sérieux 
genomen, zoals in het vorig hoofdstuk opgemerkt is. Minister Van Son 
noemde Curium een godvruchtig, maar ambitieus man, die een belang
rijke rol wilde spelen, ofschoon hij daartoe niet geschikt was. 21 Niet 
alleen in Nederland maar ook in Rome kon Curium weinig goed doen. 
De secretaris van de Propaganda Fide J. Bmnelli verzekerde begin 1847 
de Nederlandse gezant, dat hij Curium er weer eens op zou wijzen 
zijn pretenties te matigen en een toontje lager te zingen. Bmnelli zou de 
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paus persoonlijk nog eens waarschuwen voor deze streberische figuur. 2 2 

De oorzaken van de afkeer jegens Curium c.s. liggen niet alleen in 
het persoonlijke vlak. De relaties van Curium waren vooral oudere rijke 
aristocratische katholieken. Homines novi als Van Vree en Zwijsen had
den zich een belangrijke plaats weten te veroveren in de katholieke ge
meenschap, maar waren nu eenmaal geen ogendienaars, zoals de bier
brouwerszoon C. van der Horst, van de zich van deftigheid en waardig
heid zeer bewuste katholieke adel, die overigens, naar de mening van 
Brom, door inteelt leek uit te sterven en in ieder geval nog maar weinig 
betekenis had. 23 

Ondanks alle tegenstand slaagden Curium en Van der Horst erin een 
aantal notabelen bij elkaar te brengen. Wanneer deze bijeenkomst 
precies plaatsvond, is niet bekend. Van Son maakte vanaf september 
1847 aantekeningen over de gesprekken, die hij voerde met enkele deel
nemers aan de bijeenkomsten. Hieruit blijkt, dat H. van Sonsbeeck, 
J. А. С Α. van Nispen van Sevenaer, Ch. van der Horst en С. L. van 
Wijkerslooth samengekomen waren met het Eerste-Kamerlid A. W. 
baron van Brienen van de Groóte Lindt, zijn collega mr. A. W. J. J. 
baron van Hugenpoth tot Aerdt, de Delftse burgemeester mr. H. van 
Berkel en een zekere De Bruyn, waarschijnlijk de Rotterdammer L. F. 
de Bruyn. 24 

De pogingen van de notabelen om een associatie te vormen, verliepen 
echter anders dan verwacht was. De notabelen waren bij elkaar geko
men, zo verklaarde Van Sonsbeeck enige tijd later aan Van Son, omdat 
zij zich niet langer meer wilden neerleggen bij de miskenning en ver
guizing, door de protestanten de katholieken aangedaan, en derhalve 
moest er iets gebeuren, een 'bevredigende démarche plaats hebben'. z5 

Van Sonsbeeck zelf had statuten voor een vereniging onder de zin
spreuk 'Tot Behoud' ontworpen. 2e In aftikel 32 kwam het defensieve 
karakter zeer duidelijk tot uiting. De Protestantse Genootschappen had
den aanleiding gegeven tot de oprichting van de vereniging, aldus het 
artikel, en ieder jaar moest overwogen worden 'of wegens het ophou
den der Protestantse Genootschappen er reden (bestond) om dezelve 
te ontbinden'. Het doel van de katholieke vereniging zou, volgens ar
tikel 1, zijn 'het behouden der rechten en maatschappelijke voordelen 
der R.K. bij de grondwet verzekerd; de ontwikkeling dier rechten en 
voordelen te bevorderen en alle aanranding daarvan af te weren vooral 
in het belang der arme en lagere volksklassen'. In het vierde artikel 
werden de belangen van de arme en lagere volksklassen nogeens uit
drukkelijk als een voorwerp van zorg vermeld. 

Uit het verslag, dat Van Sonsbeeck minister Van Son uitbracht over 
de vergadering, blijkt, dat de notabelen weinig voelden voor zijn plan 
tot stichting van een associatie. Met name wilden Van Brienen en Van 
Hugenpoth daarvan niet weten. Waarschijnlijk begrepen de notabelen 
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zelf, dat een associatie, die van hen uitging, te weinig kans van slagen 
had, daar zij te zeer een exclusief groepje vormden en te weinig invloed 
bezaten bij het grootste deel van de katholieke burgerij. Van Sons-
beeck wilde ondanks de tegenstand volharden in zijn plan. 2 7 Er moest 
een associatie tot stand gebracht worden. Hij beschouwde dit als 'de 
vereiste demonstratie' ten opzichte van de protestanten. De meerder
heid van de vergadering was er echter meer voor geporteerd het streven 
naar eigen bisschoppen in het gebied van de Hollandse Zending te on
dersteunen. 

Het plan-Van Sonsbeeck raakte op de achtergrond en tussen januari 
en juli 1848 werden de werkzaamheden 'geschorst'. Van Son schreef 
nl. 9 juli 1848 aan Judocus Smits dat 'de werkzaamheden geschorst wer
den door omstandigheden, welke die naar mijn begrip juist hadden 
moeten accelereren'. 2 e Van Son doelt hier vermoedelijk op de maart-
dagen van 1848, toen de revolutiewoelingen alom in Europa, ook in 
Nederland, hun invloed deden gelden. Hij wilde toen namelijk krach
tige actie voor godsdienstvrijheid in latiori sensu, zoals hij het noemde. 
Niet onwaarschijnlijk is, dat de notabelen, geschrokken door de be
roeringen van maart 1848, hun werkzaamheden staakten. Belangrijker 
dan deze associatiepogingen werd echter hun streven naar eigen bis
schoppen. 

3. Het verlangen naar bisschoppen en het lekenrekest 

Noordbrabant en Limburg waren verdeeld in drie apostolische vica
riaten met aan het hoofd vicari), die zowel de bisschopswijding ontvan
gen hadden als bestuursmacht bezaten. 

In 1847 bestond in het gebied boven de grote rivieren nog steeds de 
situatie dat er geen normaal bisschoppelijk bestuur was. Het was ver
deeld in zeven aartspriesterschappen met aan het hoofd een vice-supe
rior, altijd de pauselijke zaakgelastigde of internuntius, dus een vreem
deling, die het Nederlands niet beheerste en bovendien in de aller
eerste plaats zijn diplomatieke functie bij de Nederlandse regering te 
vervullen had. 2 B De enige uitzondering op deze buitenlandse suprema
tie was de kortstondige, niet bijster gelukkige ambtsperiode van de Ne
derlandse priester G. van Nooy in 1828. 3 0 

De Boven-Moerdijkers bezaten sinds 1832 wel een bisschop in de 
figuur van de veel genoemde С L. baron van Wijkerslooth. Hij had 
echter geen enkele bestuursmacht en bezat slechts het recht wijdingen 
en sacramenten toe te dienen. Welke motieven Curium ook gehad mag 
hebben, zeker is, dat hij een van de belangrijkste ijveraars was voor de 
invoering van een bisschoppelijk bestuur in noordelijk Nederland. Bijna 
iedereen verdacht Curium ervan zelf op de eerste plaats te willen 
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komen; ook in Rome heerste deze gedachte, waar men op de Propagan
da Fide spotte met zijn verlangen 'primat au petit pied du clergé néer
landais' te willen worden. 31 Volgens Van Bommel waren de beschul
digingen van eigenbelang aan het adres van zijn vriend Van Wijker-
slooth echter 'volstrekt onwaar'. 3 2 

De eerste aanleiding tot verzoeken om het herstel der hiërarchie gaf 
paus Gregorius XVI — zo deelde De Liedekerke later mee - , toen hij 
aan alle hoofden van katholieke missies in de wereld op 23 november 
1845 een circulaire zond. Зз Hierin spoorde de paus de missieleiders 
aan alles te doen, wat maar mogelijk was, om nieuwe bisdommen te 
stichten, waar nog geen bisschoppelijk bestuur was of waar oude bis
dommen te groot waren geworden. Opmerkelijk is, dat ook het - hierna 
te bespreken - lekenrekest van 1847 deze brief noemt als een van de 
drijfveren, die de stellers van het rekest ertoe brachten Rome om bis
schoppen te verzoeken. In hoeverre door de vice-superior Ferrieri op de 
pauselijke brief van 1845 gereageerd is, is niet bekend. Wellicht heeft 
hij de Utrechtse aartspriester Hartman - zijn vertrouweling 3 4 - ge
vraagd de memorie te schrijven, die deze aan de Propaganda Fide toe
zond. 3 S De memorie bracht het verlangen naar een nieuw en krachtig 
kerkelijk gezag tot uiting, waartoe Hartman Ferrieri met een grotere 
bevoegdheid wilde bekleden. Dit plan zal Curium met grote schrik ver
nomen hebben. Zijn verhouding met Ferrieri was immers zeer slecht. 

Toen na de dood van paus Gregorius in juni 1846 het conclaaf vele 
kardinalen bijeenbracht in Rome, maakte de trouwe vriend van Curium 
de Mechelse kardinaal-aartsbisschop E. Sterckx van de gelegenheid ge
bruik het plan in te dienen het gebied van de Hollandse Zending in 
twee of drie apostolische vicariaten te verdelen. 3 e Op dit plan schijnt 
in de eerste maanden van het pontificaat van Pius IX nog niet of niet 
gunstig gereageerd te zijn, want S> november 1846 verzuchtte Curium 
tegen Sterckx: Ik wilde dat men in Rome begreep, dat Holland evenveel 
recht heeft op bisschoppen als Engeland. 3 7 

Om het begrip in Rome te vergroten vertrok Van Wijkerslooth in de
cember 1846 naar de Heilige Stad. Bij voorbaat stond al vast, dat hij wei
nig succes zou hebben. Voordat Curium in Rome aangekomen was, zond 
de Nederlandse gezant in Rome graaf De Liedekerke de Beaufort, 3 8 

die als deken van het corps diplomatique over uitstekende relaties be
schikte en altijd uitmuntend op de hoogte was, een uitvoerig rapport 
aan de regering over de stemming in Rome ten aanzien van de reis van 
Curium. s e Brunelli, secretaris van de Propaganda Fide, kende de am
bitieuze plannen van Curium, zo schreef De Liedekerke, en men wist 
dat Curium sterke steun ontving van zijn vrienden Sterckx en Van 
Bommel. Brunelli zou de paus waarschuwen voor de bedoelingen van 
Curium en deze zelf duidelijk maken, dat hij zijn pretenties moest ma
tigen. 
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Toen Van Wijkerslooth eind februari uit Rome vertrok,40 meldde 
De Liedekerke, dat alle plannen van de prelaat mislukt waren. De 
wijbisschop had namelijk de volgende zaken aangesneden. Hij wilde 
mgr. Grooff, de apostolisch vicaris van Batavia, die na een geschil met 
de gouverneur-generaal J. Rochussen door deze uit Indie verwijderd 
was, in zijn waardigheid herstellen. Rome voelde echter niets voor on
enigheid met de Nederlandse regering en wilde de zaak liever in der 
minne schikken. Bovendien had Curium Rome proberen over te halen 
de pauselijke zaakgelastigde en vice-superior I. Ferrieri terug te roepen. 
Met name klaagde de bisschop over de weinig respectvolle houding, die 
Ferrieri tegenover hem aannam. Dit was kennelijk een zeer teer punt 
voor Curium. Antonucci, de pauselijke zaakgelastigde van 1831 tot 
1841, had hem jarenlang als non-valeur genegeerd. 41 Diens opvolger, 
de soepele diplomaat Capaccini, had zijn best gedaan Van Wijkerslooth 
met alle respect te behandelen 'perchè (egli) è vescovo'. ̂  Ferrieri liet 
zich daardoor blijkbaar niet verblinden. De Liedekerke meldde, dat Cu
riums ageren tegen Ferrieri, die in Rome in hoog aanzien stond, de 
Nederlandse bisschop zeer kwalijk genomen werd. 

Wat tenslotte het voornaamste doel van de reis van de Hollandse 
prelaat betreft, de oprichting van nieuwe apostolische vicariaten, daar
van meende De Liedekerke te kunnen zeggen, dat het niet zou gebeu
ren. 'Bepaaldelijk niet wat Utrecht betreft', voegde de gezant eraan toe. 
Het idee om daar een apostolisch vicariaat te stichten was — aldus nog 
steeds de gezant-door Sterckx opgeworpen tijdens zijn verblijf in Rome 
voor het conclaaf. Dit is de eerste maal tijdens het pontificaat van Pius 
IX, dat de vestiging van een bisschopszetel in 'de onverdraagzaamste 
stad van ons vaderland' in Rome ter sprake gebracht werd. 43 Enkele 
dagen later bevestigde De Liedekerke nog eens, dat voorlopig van de 
oprichting van apostolische vicariaten niets zou komen, omdat Rome 
'rustiger tijden' wilde afwachten. 44 

Curium gaf na zijn mislukte reis de moed nog niet op. In september 
vroeg hij Sterckx weer zijn invloed bij de paus aan te wenden. 45 Van 
Wijkerslooth zelf had de paus nog eens geschreven, dat Sterckx en 
Van Bommel alles konden bevestigen, wat de Nederlandse bisschop 
de paus mondeling verteld had. Wat Van Wijkerslooth de paus precies 
gezegd heeft, is onbekend, maar kennelijk waren de beide Belgen het 
met hun Hollandse vriend eens op het punt van een nieuwe kerkinrich
ting boven de rivieren. 

In dezelfde septembermaand werd de vice-superior Ferrieri naar 
Rome teruggeroepen. Koning Willem II wilde hem niet graag kwijt, 4e 

maar volgens de Nederlandse gezant had de paus Ferrieri uitgekozen 
voor enkele zeer belangrijke diplomatieke missies in Turkije en Zuid-
Amerika. 47 Dit was een eervolle promotie voor de man, wiens levens
doel het - volgens Van Son - was carrière te maken. Invloed van de be-
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moeiingen van Curium op de terugroeping lijkt dus niet waarschijnlijk. 
Eveneens in september moet de eerste bijeenkomst van de notabelen 

plaatsgevonden hebben. De 22e september namelijk bezocht Van Sons
beeck minister Van Son en bracht hem verslag uit over de vergadering 
van de notabelen onder leiding van Curium en Van der Horst. 4 β Het 
boven besproken associatieplan-Van Sonsbeeck was daar naar de achter
grond gedrongen door het voorstel van de Eerste-Kamerleden Van 
Brienen en Van Hugenpoth om de koning 'een adres aan te bieden, 
waarbij, zonder concordaat, voor de R.K. Kerk het genot van haar nor
male staat werd verzocht, door de aanstelling van titulaire bisschoppen, 
wel zonder kapittels, maar met diocesaan gezag'. Van Sonsbeeck kwam 
dit aan minister Van Son mededelen, omdat Van Brienen en Hugen
poth erop stonden, dat Van Son eerst de koning polste, of de ontvangst 
van een dergelijk adres hem wel aangenaam was. Het is niet onwaar
schijnlijk dat Van Wijkerslooth en Van der Horst hun vrienden Van 
Brienen en Van Hugenpoth geïnspireerd hebben. Van Wijkerslooth 
was immers al langer dan een jaar bezig via Sterckx Rome te bewerken, 
echter zonder succes. Nu hoopte hij waarschijnlijk een verklaring van 
geen bezwaar van de koning te ontvangen, waarna verdere pogingen 
in Rome uiteraard sterker stonden. 

Inmiddels was echter in dezelfde septembermaand de Bossche co
adjutor J. Zwijsen tot vice-superior a.i. benoemd. Zijn trouwe vriend 
Van Son was zeer ontstemd, dat hij als minister van r.k. Eredienst er niet 
in gekend was. 4e Groot was de teleurstelling in de kring van Curium: 
de hoogste geestelijke functionaris in het gebied der Hollandse Zending 
was door Rome gepasseerd voor een Brabantse coadjutor, so De vriend
schap Zwijsen-Willem II had kennelijk bij deze benoeming de doorslag 
gegeven. S1 

Een tweede teleurstelling voor de groep-Curium was wel het gesprek, 
dat Ch. van der Horst en H. van Sonsbeeck op 2 oktober met Van Son 
voerden. 52 De minister deelde hun mee met de koning gesproken te 
hebben, maar Willem II had gezegd het 'niet aangenaam' te vinden een 
adres van de notabelen met verzoek om eigen bisschoppen te ontvangen. 
Hierop gaf Van der Horst Van Son ten antwoord, dat de notabelen zich 
nu rechtstreeks tot Rome zouden wenden. Van Sonsbeeck leek dit ook 
wel raadzaam, maar hij vond het veel belangrijker dat de notabelen eerst 
een associatie zouden vormen. 

Van Wijkerslooth en Van der Horst lieten zich nu echter niet meer 
van de wijs brengen. De laatste had net enkele dagen tevoren een brief 
van Sterckx ontvangen, waarin deze hem verzekerde, dat nu, na het 
vertrek van Ferrieri, de meest gunstige gelegenheid gekomen was om 
bij de twee 'machten' : Den Haag en Rome, aan te dringen op de aan
stelling van tenminste apostolische vicarissen. 5Э Sterckx voegde de 
waarschuwing eraan toe, dat zij de beslissing van Rome ten aanzien van 
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de personen - ook al werd het Zwijsen - zonder meer moesten accep
teren. Ook de Belgische bisschop kende blijkbaar de animositeit tussen 
de groep-Curium en de groep-Zwijsen maar al te goed. 

De notabelen kwamen nu wederom bij elkaar en zondag 17 oktober 
bracht Van Hugenpoth een bezoek aan Van Son. 5* Veertig jaar tevoren 
had Van Hugenpoth als jong ministertje onder Lodewijk Napoleon de 
hand gehad in een ontwerp van bisschoppelijke kerkinrichting; M nu 
kon hij trots mededelen, dat zijn voorstel in de vergadering van nota
belen, om voor bisschoppen te ijveren, verwezenlijkt zou worden door 
een adres aan de paus te zenden, waarvan hijzelf, Van Sonsbeeck en 
Van Nispen van Sevenaer de uitvoering op zich hadden genomen. Van 
Son tekende in zijn memorandum erbij aan, dat Van Wijkerslooth en 
Van der Horst, volgens de verklaring van Van Hugenpoth, de initia
tiefnemers van de bijeenkomsten der notabelen waren. Wijselijk waren 
beiden op de achtergrond gebleven en lieten zij de uitvoering over aan 
de drie genoemde heren, die in ieder geval minder omstreden figuren 
waren dan de initiatiefnemers. 

Weldra circuleerde de suppliek onder 'de vermögendste en aanzien
lijkste' 5 e katholieken van de Hollandse Missie. De koning waardeerde 
het niet en de geestelijkheid werd zorgvuldig erbuiten gelaten, hetgeen 
ten dele - wat de regulieren betreft - op aanraden van Van Bommel 
gebeurde, die alle steun beloofde, maar met name tegenwerking van de 
regulieren in Rome vreesde. 57 Zwijsen, die als vice-superior in Den 
Haag verbleef, kwam er toch achter. Waarschijnlijk heeft Van Son hem 
alles verteld. Op kerstavond schreef Zwijsen aan secretaris Wilmer van 
de Bossche vicaris Den Dubbelden: 5e 'Onder diep geheim kan ik u me
dedelen, dat op dit ogenblik een rekest of petitie aan de Paus in Hol
land circuleert, strekkende om een normale toestand van bisschoppen 
in Nederland te krijgen. Hetzelve wordt door alle voorname katholie
ken. Baronnen, enz., doch geene geestelijken getekend. Op dit ogenblik 
circuleert het in de provincie Groningen. Het zal ook naar Noord-
Brabant gezonden worden, waar men ene acte van adhesie aan het rekest 
zal tekenen. De koning is er mede bekend gemaakt en zou gezegd heb
ben, dat hij zich daarmede niet inliet, dat zulks den Paus aanging. Ik 
ben te weten gekomen het heimelijk doel, dat er achter schuilt, namelijk: 
Ik zou in Holland blijven, Curium in Noord-Brabant en Borret zou mij 
toegevoegd worden als suffragaan wijbisschop. Hieruit kunt u wel 
opmaken, van wie het plan voortkomt. Intussen er zal wel niets van 
dat alles gebeuren. Ik heb Rome reeds met een enkel woord attent ge
maakt. Eergister kwam Curium. Ik vroeg hem of hij ook iets gehoord 
had van een adres, dat circuleerde. Hij scheen met het antwoord ver
legen en zich omdraaiende, zei hij, er iets van gehoord te hebben . . . ' 
Drie dagen later berichtte Zwijsen ook aan Van Vree, dat men hem 
in Holland en Curium in Brabant tot bisschop wilde hebben; wetend, 
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dat Van Vree evenmin als hijzelf de Warmondse professor Th. J. H. 
Borret mocht, 5fl besloot hij met de uitroep: 'Borret zou mijn coadjutor 
worden ! ! ! Is het niet fraai ?' с о 

Het wantrouwen jegens Curium, dat uit de brief van Zwijsen spreekt, 
was natuurlijk zeer gestimuleerd door het feit, dat alle geestelijken bui
ten de actie gehouden waren. In de niet ongerechtvaardigde mening, dat 
vele regulieren de invoering van bisschoppelijk bestuur als een aanslag 
op hun autonomie zouden voelen, had Van Bommel aangeraden de re
gulieren onkundig te laten, maar er was geen reden om de hele clerus 
erbuiten te houden, te meer niet, daar zijn vriend Van der Horst er 
toch zeker van was, dat Zwijsen en Van Vree - de invloedrijkste secu-
lieren — vóór de invoering van een bisschoppelijk bestuur waren. e l Ook 
in Rome bleef men juist door de buitensluiting der geestelijkheid er 
voorlopig van overtuigd, dat 'in de grond van de zaak een persoonlijk 
belang' bij de adresbeweging een hoofdrol speelde, het belang van 
'iemand, die koste wat het kost een geestelijke jurisdictie (wil) ver
krijgen', e2 in casu Van Wijkerslooth. 

De buitensluiting van de geestelijkheid vond voor het grootste deel 
haar oorzaak in het wantrouwen, dat heerste tussen Curium en de ove
rige invloedrijke geestelijken. Het is begrijpelijk, dat Van Wijkerslooth 
zichzelf minder hersenloos en streberisch vond dan anderen dachten dat 
hij was. Daardoor zag de brave bisschop, die zichzelf en zijn plannen 
au sérieux nam, te weinig in, dat de afkeer van zijn plannen bij Van 
Vree, Zwijsen, Ferrieri en anderen minder de plannen zelf gold dan 
wel de auctor intellectualis. Zoals de geestelijkheid Curium wantrouwde, 
deed deze het de clerus. Er zou een Belgrado voor nodig zijn, die alle 
partijen tegen zich in het harnas joeg, om een eind te maken aan de 
onderlinge argwaan en om zich eendrachtig in te zetten voor een eigen 
bisschoppelijk bestuur, «з Overigens zal het eigenbelang van Curium en 
zijn wens zelf de zaak in handen te houden zeker in het geval van het 
lekenrekest een rol gespeeld hebben. 

In hoeverre Zwijsens prognose over de heimelijk gewenste bisschop
pelijke inrichting juist was, is onbekend, maar het is niet erg duidelijk, 
waarom Curium uit Holland juist in Brabant en Zwijsen uit Brabant 
juist in Holland bisschop zou worden. In Van Wijkerslooths ogen moet 
het wel onvermijdelijk geweest zijn dat hij zelf met bestuursmacht be
kleed zou worden. Hij was immers tot dan toe de enige bisschop in de 
Hollandse Zending. Het lag dus voor de hand hem daar en niet in 
Brabant te plaatsen. Zijn vriend Van Bommel zag het in ieder geval 
zo. Hij schreef Van der Horst, dat voor de aartsbisschoppelijke zetel in 
Utrecht het meest geschikt was: 'le plus ancien, le père spirituel de pres
que tous les autres, le plus instruit, le plus zélé, le plus indépendant. 
Mij dunkt ik heb zijn portrait nogal netjes getroffen'. M Een ander dan 
Curium kon Van der Horst uit dit portret moeilijk lezen. 
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Intussen ging echter nog steeds de suppliek rond in de Hollandse 
Zending. Ze had veel succes bij de leken. Albers heeft uit de papieren 
Cramer de zich daar bevindende kopie met alle handtekeningen trouw 
overgenomen, e 6 maar de kopie, die zich in de papieren Van der Horst 
bevindt, geeft nog een tiental andere namen: C. Serruys (niet Serru
rier); Van der Horst; С Baroli (niet Van Baerle); С Kikkers (niet 
Kikkers); P. M. J. Robert; J. A. J. van Wijnbergen; A. J. L. van Laer 
van Hainlo; N. A. Peskens; I. Tomas; С. A. Sieurs; F. W. J. van den 
Aardwegh; G. M. Hacfort tot ter Horst; I. J. Hacfort tot ter Horst; D. 
Haan Hettema; L. Gescher (niet Geicher) en D. Reitz (niet Neitz). ее 
In totaal hebben 95 vooraanstaande katholieken boven de Moerdijk de 
petitie getekend. Van het door Zwijsen vermelde plan om een akte 
van adhesie uit Brabant aan het rekest toe te voegen, blijkt niets. 

Over het lot van het lekenrekest is al veel geschreven. e 7 In januari 
1848 tekende Van Son in zijn Memorandum aan, dat Van Hugenpoth, 
Van Sonsbeeck en Van der Horst hem gezamenlijk waren komen vertel
len, dat het adres 'door onderscheidene notabele R.K. leken' buiten 
Brabant en Limburg getekend was en dat het 'per post' aan de paus was 
opgezonden. β β Uit het archief Van Bommel blijkt, dat het adres door 
Van der Horst via de Antwerpse neef van de Luikse bisschop Peyrot 
naar Van Bommel gestuurd is, vergezeld van verschillende kopieën en 
geleidebrieven. β · 

Uit de papieren Van der Horst 7 0 blijkt, dat Van Bommel er niet 
goed raad mee wist. 7 1 Zelf kon hij het niet opsturen, omdat het dan 
leek alsof hij aan het adres al zijn goedkeuring gehecht had, voordat de 
paus zelf erover kon beslissen. Je had het 'door Den Haag' moeten laten 
opsturen, schreef hij Van der Horst. Zelfs Van Bommel vond het dus 
kennelijk minder juist, dat het adres niet via Zwijsen naar de paus was 
gezonden. Tenslotte besloot Van Bommel de Brusselse nuntius te vragen 
de suppliek aan de paus te zenden. 7 2 Nuntius A. Asinari di San Mar
iano, die in 1848 door een Belgische regeringsfunctionaris gekarakteri
seerd is als 'de enige nuntius, die het (Belgische) episcopaat niet vijan
dig gezind is', 7 3 stond met Van Bommel op zeer goede voet en be
schouwde hem zelfs als een vriend. 7* Na enig gecorrespondeer bleek 
de Brusselse nuntius bereid de suppliek te verzenden en 6 januari 1848 
zond Van Bommel de suppliek aan San Marzano met het verzoek deze 
rechtstreeks aan de paus te zenden. Dit gebeurde. 7 5 Kopieën van de 
suppliek kregen verschillende kardinalen, o.a. de curiekardinaal V. Mac
chi ("J- I860) en de prefect van de Propaganda Fide Fransoni. Een 
verzoek van Van Bommel aan een van de invloedrijkste Franse bis
schoppen, de aartsbisschop van Reims Th. Gousset (-j- 1866), de sup
pliek in Rome te ondersteunen bleef onbeantwoord. 7e Slechts de pau
selijke vertegenwoordiger in Zwitserland J. Luquet - aangezocht als 
oud-procureur-generaal der buitenlandse missies - en kardinaal Sterckx 
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- de Belgische vriend van Curium - ondersteunden de petitie zo krach
tig mogelijk. 77 

Inmiddels was de neef van Van Wijkerslooth, baron Van Brienen, 
tot veler verrassing opeens naar Rome getrokken. Dit Eerste-Kamerlid 
had met zijn collega Van Hugenpoth - zoals boven verhaald is - de 
notabelen voorgesteld de koning om bisschoppen te vragen. Toen de 
koning een dergelijk verzoek niet op prijs bleek te stellen, was het plan 
voor deze koningsgetrouwe oude heer voorgoed van de baan. Willem II 
was immers, volgens Van Brienen, 'nog de enige, hoewel geringe, steun 
der katholieken'. 78 Derhalve weigerde hij elke medewerking aan het 
lekenrekest, dat immers zonder toestemming van de koning rechtstreeks 
voor de paus bestemd was. 7e 

In Rome zou Van Brienen, volgens Van der Horst en C. F. Lurasco, 
tegen het lekenrekest geageerd hebben. 80 Het is echter de vraag of dit 
waar is. Van Brienen zelf verklaarde aan Van Son nadrukkelijk, op 
audiëntie bij de paus 'niets voor, maar ook niets tegen' het lekenrekest 
te hebben gezegd, omdat Pius IX hem op dit punt niet naar zijn mening 
gevraagd had. 81 De Liedekerke, die zelf het lekenrekest afwees als een 
sluw plan van Curium, had een onderhoud met Van Brienen en be
schreef hem zelfs daarna als de man, die naar Rome gekomen was om 
het rekest te ondersteunen. 8ï De Nederlandse gezant kreeg dus ken
nelijk niet de indruk, dat Van Brienen een tegenstander van het leken
rekest was. Het doel van Van Brienens reis blijft vrij duister. Misschien 
heeft hij in Curiekringen gewezen op het ontijdige van het herstel der 
hiërarchie en hield hij zijn mening voor zich bij zijn contact met de paus 
en de Nederlandse gezant. 

Hoe het ook zij, de paus besloot, dat de nieuw benoemde internun
tius C. Belgrado na aankomst in Nederland gedetailleerd rapport moest 
uitbrengen over de situatie aldaar en over de wenselijkheid het verzoek 
van de notabelen in te willigen, es Het lekenrekest werd derhalve in 
overweging genomen, hoewel men in Rome zeer goed begreep - aldus 
onze gezant - dat het verlangen van Curium om bestuursmacht te ver
krijgen eraan ten grondslag lag. Voorlopig wilde de H. Stoel geen ver
anderingen aanbrengen in de kerkelijke inrichting, waar dan ook in 
Europa, dat in onrust en gisting verkeerde in de woelige revolutiemaan
den van 1848. 

4. De benoeming van Belgrado tot vice-superior en internuntius 

Pauselijke internuntii zijn in Nederland zelden geliefde figuren, maar 
niet vaak zal een ongelukkiger keuze gedaan zijn dan in het geval Bel
grado. 84 Graaf Carlo Belgrado werd in 1809 geboren in Udine in het 
Napoleontische koninkrijk Italië. Op het congres van Wenen werd dit 
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deel als Lombardo-Venetiaans koninkrijk bij Oostenrijk gevoegd, dat 
de in 1777 aan de familie Belgrado toegekende grafelijke waardigheid 
erkende en bevestigde. 8 5 Na zijn priesterstudie veroverde Belgrado 
een plaats in het bestuur van de Kerkelijke Staat, waarin hij opklom 
tot het ambt van pauselijk delegaat in het district Fermo, een klein 
plaatsje dicht bij de Adriatische Zee, ter hoogte van Ascoli. 8 β In Fermo 
heeft Belgrado wellicht belangstelling voor Nederland gekregen in zijn 
contact met de aartsbisschop daar, graaf Cesare Brancadoro (1755— 
1837), die ooit vice-superior - zij het een zeer gehate - van de Hol
landse Zending was geweest.8 7 Tot half april 1848 bekleedde Belgrado 
deze functie in het klerikale regeringsapparaat, dat zorgvuldig de re
putatie van de Kerkelijke Staat als de slechtst geregeerde van Europa in 
stand hield. 

Eind 1847, begin 1848, nog voordat het lekenrekest te Rome ont
vangen was, werd Belgrado uitgekozen om naar Nederland gezonden 
te worden. 12 januari meldde De Liedekerke, dat hij in een Romeinse 
krant de benoeming van Belgrado tot internuntius in Nederland en te
vens tot aartsbisschop i.p.i. gelezen had. 8 8 Ruim veertien dagen later be
vestigde de gezant het bericht officieel. 8 e Minister Van Son, door ko
ning Willem II op de hoogte gesteld, reageerde zeer fel. 9 0 De zending 
van Belgrado als vice-superior en internuntius beloofde - volgens de 
minister - 'onder de geestelijkheid en de notabele leken van de Hol
landse Missie weinig sympathie' te ontmoeten. Men verlangde naar 
eigen Nederlandse kerkvoogden. Daarom hadden de notabelen de paus 
gevraagd, aangezien zij de missiestatus 'onbehoorlijk en onhoudbaar' 
vonden. De komst van Belgrado zou de gemoederen bepaald niet ge
ruststellen en de status quo van de Missie nog versterken. Dit temeer 
- aldus Van Son - omdat Belgrado tot aartsbisschop i.p.i. gewijd zou 
worden en hij de rang van internuntius zou krijgen, een rang, die in de 
laatste twintig jaar slechts aan Capaccini was toegekend. Van Son ver
zocht de koning de Nederlandse gezant in Rome inlichtingen te laten 
inwinnen over deze bevreemdende kwestie. 

Eind maart berichtte De Liedekerke, dat Belgrado tot de rang van 
internuntius verheven was, omdat Rome hem in de subtiele hiërarchieke 
rangorde op hetzelfde niveau wenste te plaatsen als de Nederlandse 
apostolische vicarissen. 9 1 Waarom de pauselijke zaakgelastigde Ferrieri 
dan in 1842 niet internuntius geworden was, bleef de gezant blijkbaar 
een raadsel. Hij gaf er althans geen verklaring voor. Wel kon de gezant 
mededelen, dat de bisschoppelijke waardigheid voor Belgrado voor
lopig van de baan was. Bij het bovenbeschreven bezoek van Van Brie-
nen aan de paus had Pius IX namelijk aan zijn bezoeker medegedeeld, 
dat de nieuwe pauselijke vertegenwoordiger tot aartsbisschop zou be
noemd worden. Van Brienen had hiertegen ernstige bedenkingen ge
opperd en volgens de Nederlandse gezant hadden 'de officieuze be-
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schouwingen' van Van Brienen de paus - een emotioneel man - ertoe 
gebracht de bisschopswijding van Belgrado voorlopig uit te stellen. 

De redenen, waarom Van Brienen de paus overhaalde Belgrado niet 
tot bisschop te laten wijden, zullen wel dezelfde geweest zijn als die, 
welke hem ertoe gebracht hadden de actie voor het lekenrekest in Ne
derland af te raden. Toen de koning namelijk niet bereid was geble
ken mee te werken aan een bisschoppelijke kerkinrichting, weigerde 
Van Brienen op zijn beurt ook medewerking, omdat een protestantse 
reactie de kerk in dit geval - naar zijn mening - groot nadeel zou kun
nen bezorgen. Bovendien meende Van Brienen, dat de verheffing van 
de Italiaan Belgrado niet aangenaam zou zijn aan de Hollandse katho
lieken. e 2 De benoeming van Belgrado vormde voor de Nederlandse 
katholieken inderdaad een zeer grote teleurstelling, zoals tijdgenoten 
getuigen, 9 S omdat ermee scheen beslist te zijn, dat er geen herstel van 
het bisschoppelijk bestuur kwam en dat de Hollandse Zending nog lan
ger onder een Italiaan zou staan. 

In april 1848 arriveerde Belgrado vanuit Fermo in Rome om zich 
voor te bereiden op zijn zending naar Nederland. Hij wilde zich door 
Antonucci, die als vice-superior de Hollandse Zending tot een haard 
van tweedracht gemaakt had, м laten voorlichten over de situatie in 
Nederland, es De Nederlandse gezant raadde hem dit ten sterkste af en 
waarschuwde Belgrado zich te onthouden van 'anachronismen'. Sinds 
de tijd van Antonucci was er zeer veel veranderd, verzekerde hij de 
nieuwe internuntius. 

Voordat Belgrado eind juni 1848 in Nederland zou aankomen, speel
den zich nog twee incidenten af, die typerend zouden blijken voor de 
mentaliteit van deze ambitieuze en tactloze Italiaan. Belgrado deelde 
De Liedekerke bij een eerste gesprek tot diens schrik mee, dat hij in 
de rang van attaché zijn vriend de jonge priester prins R. R. F. M. de 
Lichnowsky (1822—1879) wilde meenemen. " Deze jongeman stond 
in Rome bekend als een 'élégant prélat de moeurs trop faciles'. β 7 

De Liedekerke wees Belgrado erop, dat de Hollandse geestelijkheid 
op zedelijk gebied zeer streng was en dat in Holland niet zoveel 
gemoedelijkheid bestond als in Italië, waar men zo goed begreep, dat 
een man zijn zwakheden nu eenmaal niet verliest door een zwart habijt 
aan te trekken. Belgrado bleek echter niet zo maar bereid zijn vrolijke 
vriend in Italië achter te laten. Pas na anderhalve maand, toen De Lie
dekerke Belgrado de publieke schandalen onder ogen bracht, die het 
gedrag van De Lichnowsky zelfs in Rome veroorzaakt had, kon de Ne
derlandse gezant de regering geruststellen. De Lichnowsky zou in Italië 
achterblijven, es 

Het tweede incident betrof de bisschopsbenoeming van Belgrado. 
De kardinaal-staatssecretaris G. Ferretti had eind januari ontslag ge
nomen en tijdens de verwarde toestand op het staatssecretariaat na zijn 
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vertrek was klaarblijkelijk vergeten aan Belgrado de pauselijk bood
schap mee te delen, dat zijn bisschopsbenoeming na het bezoek van 
Van Brienen aan de paus 'pour le moment, et par prudence' was uit
gesteld. Toen Belgrado in april 1848 te Rome arriveerde in de ver
wachting daar de bisschopswijding te zullen ontvangen, hoorde hij pas 
het voor hem teleurstellende nieuws over het uitstel van de wijding. 
Belgrado was zeer ontstemd, maar scheen na lange gesprekken met De 
Liedekerke bereid zich erbij neer te leggen. 89 Achteraf bleek, dat hij 
vanaf dat moment niet ophield de Propaganda Fide en de kardinaal
staatssecretaris te verwijten, dat zij de belofte hem met bisschoppelijke 
waardigheid te bekleden hadden gebroken. Ten onrechte zag hij De 
Liedekerke als de voornaamste bewerker daarvan.100 To vertrok Bel
grado op 8 juni 1848 uit Rome vol rancune en met slechts één verlan
gen: zo snel mogelijk bisschop te worden. In Nederland aangekomen, 
aanvaardde hij de Ie juli 1848 zijn taak als internuntius en vice-superior 
van de Hollandse Zending. 
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III. DE GRONDWETSHERZIENING VAN 1848 

EN DE KATHOLIEKEN 

1. De gebeurtenissen van maart 1848 

Zoals in het eerste hoofdstuk beschreven is, was in de loop van 1847 de 
liberale stroming in Nederland steeds sterker geworden. Boven de grote 
rivieren waren vooral de Amstelsociëteit en de Thorbeckeclub in Leiden 
van belang als de eerste organisaties van de liberale oppositie, die ge
steund werden door landelijke bladen als de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, de Arnhemsche Courant en het Algemeen Handelsblad. In 
het zuiden waren De Noord-Brabander en het fournal du Umbourg 
verbreiders van het liberale streven naar meer medezeggenschap van de 
bevolking in de regering. Naast de liberalen en gedeeltelijk ook in sa
menwerking met hen werkten de democraten, die vooral de belangen 
van de ongeorganiseerde en berooide volksklasse en niet die van de ge
goede liberale burgerij op het oog hadden. Van Bevervoorde was voor 
vele democraten de grote man, zoals Thorbecke, Luzac, De Kempe-
naer of Donker Curtius het waren voor vele liberalen. Van Bevervoorde 
werd boven de grote rivieren gesteund door vele, meest plaatselijke 
kranten en krantjes en in het zuiden door De Calholijke Nederlandsche 
Stemmen, De Noord-Brabander en het Journal du Limbourg, welke 
laatste twee bladen - zoals gezegd - ook met de liberalen sympathiseer
den. Een definitieve scheidslijn tussen liberalen en democraten was er 
dan ook beslist nog niet. Ondanks de sociale tegenstelling tussen het ar
me volk en de rijke liberale burgerij vertolkten vaak dezelfde organen 
hun wensen, één in het verzet tegen het versleten regeringsstelsel. Een 
algemeen aanvaard en duidelijk omschreven programma had geen van 
beide stromingen, behalve misschien de aanhangers van Thorbecke in 
het voorstel der negenmannen van 1844. 

De katholieke pers in het zuiden koos dus de kant van de liberale en 
democratische oppositie en daarmee waren ze, naar men mag aannemen, 
de exponent van hun katholieke lezerskring, die even oppositioneel was 
als boven de Moerdijk de vele katholieke lezers van de daar verschij
nende democratische en liberale bladen. Deze situatie verontrustte de 
katholieken, die niet met pak en zak naar de linkerzijde wilden over
lopen, ι De - in het vorige hoofdstuk beschreven — associatiepogingen 
van de katholieken in 1847 zijn mede te verklaren uit het gevoel van 
onbehagen, dat bij deze katholieken leefde, omdat ze vreesden in de 
knel te komen tussen het linkse radicalisme van zovele geloofsgenoten 
en het rechtse conservatisme van een ander deel. Aan de conservatieve 
kant zag het er immers voor de katholieken niet meer goed uit. In 
april 1847 had Willem II namelijk een acute aanval gekregen van de 
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hartziekte, waaraan hij reeds lang leed. Helemaal herstelde de koning 
niet meer van deze aanval en tot april 1848 bleef zijn gezondheidstoe
stand zelfs zeer precair. 2 Op krachtige steun van de zieke, afgematte 
koning konden de katholieken dus nauwelijks meer rekenen. Bovendien 
was de verhouding tussen de katholieken en het zwakke ministerie zeer 
slecht, sinds bij de placetkwestie was gebleken dat de meerderheid van 
het ministerie tegen de wens van de koning en van minister Van Son 
- de enige katholiek - in, het placet opnieuw wilde invoeren. 3 Dit mi
nisterie ontwierp bovendien, na de toezegging van Willem II, dat enkele 
wijzigingen en verduidelijkingen in de grondwet aangebracht zouden 
worden, 4 een voorstel tot grondwetsherziening, hetwelk zo weinig om 
het lijf had, dat de opportunist Van Hall als minister zijn ontslag nam 
uit vrees zijn verdere loopbaan erdoor te compromitteren, maar dat in 
de ogen van de oer-conservatieve minister De la Sarraz, - in de wande
ling Lazarus genaamd —, nog zo ingrijpend was dat ook hij zich in de
cember 1847 uit het ministerie terugtrok. 5 Waarschijnlijk mede met in
stemming van minister Van Son, die al enige tijd walgde van de poli
tiek in het algemeen en van dit ministerie in het bijzonder, β zei het 
enige katholieke blad, dat de regering meestentijds gesteund had, ni. 
De Tijd, in januari 1848 definitief zijn vertrouwen in het ministerie 
op en sprak zijn twijfel uit over de deugdelijkheid van de in uitzicht 
gestelde grondwetsontwerpen. 7 Het laatste katholieke persorgaan had 
zich hiermee van de regering losgemaakt. 

Terwijl nu in januari 1848 een opstand in Italië uitbrak en in februari 
een revolutie vanuit Frankrijk zich over de Duitse landen en de Donau
monarchie verbreidde, werden 8 maart in Nederland de schamele 27 
ontwerpen tot herziening der grondwet bij de Kamer ingediend. De 
koning, vermoeid en prikkelbaar door zijn hartziekte, had geen enkele 
belangrijke concessie willen doen en noch de verlangens van de libe
ralen naar rechtstreekse verkiezingen en ministeriële verantwoordelijk
heid, noch die van de katholieken naar volledige vrijheid van gods
dienst, van onderwijs en van vereniging waren vervuld, laat staan de 
democratische wensen. 8 Terwijl heel Europa in brand stond, waren 
deze ontwerpen het magere antwoord op de wensen van een groot deel 
van de Nederlandse bevolking. De reacties van de kamerleden en van 
de katholieke, liberale en democratische persorganen waren afwijzend. 
De Tijd uitte 11 maart zijn gevoelen van teleurstelling en 14 maart 
schreef hij, dat de algemene afkeuring de voorstellen al buiten discus
sie had gebracht. 'De ministers hebben het bewijs geleverd, dat zij als 
staatsmannen niet de minste aanspraak hebben op vertrouwen'. Verder 
verweet Smits de ministers dat zij de standaard der vrijheid niet in de 
koninklijke hand geplaatst hadden. Hij wist niet, dat de koning het toen 
pas sinds een halve dag op prijs stelde met een dergelijke standaard 
rond te lopen. De 13e maart in de loop van de dag was de emotionele 
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en onevenwichtige Willem II namelijk opeens omgeslagen en had hij 
zich bereid verklaard 'een ruimere grondwetsherziening' toe te staan. β 

Van alle emotionele berichten en indrukken, die Willem II in de maart-
dagen bestormden en die tenslotte zijn koppigheid braken, heeft mis
schien wel het meest tot zijn ommezwaai bijgedragen het besef van een 
dreigende sociale revolutie.10 De woordvoerder van de ontevreden 
volksmassa Van Bevervoorde was in de avond van de 8e maart bij 
Willem II geweest en op de vooravond van 13 maart bezocht hem de 
commandant van de Amsterdamse schutterij J. Hodshorn, die 'de si
tuatie der stad zo dreigend afschilderde, dat er geen ogenblik te ver
liezen was', n In Amsterdam hadden onbekenden op 9 maart namelijk 
opruiende biljetten aangeplakt en enkele dagen was het daar roerig 
gebleven.12 

Onder gejuich van liberalen en democraten dienden de ministers bij 
de koning hun ontslag in, omdat de koning het ministerie volledig on
kundig had gelaten van zijn plotselinge koerswijziging. De 14e maart 
en de daarop volgende dagen vonden grote volksbetogingen in Den 
Haag plaats, waarbij Van Bevervoorde, de redacteur van het enige op
positieblad in Den Haag, de grote man was. Op de avond van de 16e 
maart kwam de koning zelfs uit het paleis naar buiten en schudde onder 
toejuiching van het volk Van Bevervoorde de hand.1 3 In triomf werd 
de democratische leider nu door Den Haag rondgedragen en onder zijn 
leiding werden ovaties gebracht voor de huizen van de liberale leiders. 
Het ideaal scheen bereikt. Democraten en liberalen zouden eendrachtig 
onder leiding van de koning zelf een vreedzame sociale en politieke om
wenteling in Nederland bewerken, zo dachten de democraten althans. 
Half maart richtten o.a. Van Bevervoorde en de redacteur van het in 
Amsterdam zeer populaire volksblad De Hydra, Jan de Vries, een op
roep tot de Nederlanders 'een verbroedering tot stand te brengen tussen 
de volken in het algemeen en de kinderen van het zelfde volk in het 
bizonder'.14 Een andere Amsterdammer, de liberaal-democraat L. van 
Vliet, trachtte via prins Frederik, de broer van Willem II, invloed uit 
te oefenen, en drong zich ongevraagd op als adviseur inzake de samen
stelling van een nieuw ministerie en van een commissie tot herziening 
van de grondwet.15 Machteloos zagen de conservatieven de situatie 
aan. De koning scheen zich alles te laten welgevallen en knarsetandend 
vertrouwde de aftredende minister Baud zijn conservatieve vrienden 
toe, dat 'de gewoonte om zich met smeerlappen en intriganten in te 
laten' bij de koning was teruggekeerd. Willem II ging - volgens Baud -
'gebukt onder een soort van terrorismus'. 'Hij gehoorzaamt aan de im-
pulsiën die hem gegeven worden door namen, waarmede ik mijn papier 
niet wil bezwalken'.le 

Toen Baud dit schreef, had de zaak echter al een voor de democraten 
ongunstige wending genomen. Het liberale kamerlid L. C. Luzac en de 
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bij democraten en liberalen geliefde advocaat, journalist en redenaar 
Dirk Donker Curtius hadden de koning overgehaald op 17 maart een 
commissie te benoemen - waarin geen enkele democratische leider zit
ting had - ter voorbereiding van de grondwetsherziening en ter advies 
van de samenstelling van een nieuw ministerie.17 De commissieleden 
waren gerecruteerd uit de rangen van de Amstelsociëteit en de Thor-
beckeclub, namelijk de kamerleden L. С Luzac (1786—1861) en J. M. 
de Kempenaer (1793—1870), de advocaat Dirk Donker Curtius (1792 
—1863), de Leidse professor J. R. Thorbecke (1796—1872) en ten
slotte als vertegenwoordiger van de zuidelijke katholieke oppositie het 
liberale oud-kamerlid L. D. Storm uit Breda. De enige man in deze 
commissie, die - gezien zijn relaties met de democraten - voor de be
langen van het gewone volk zoals algemeen kiesrecht en verlaging of 
afschaffing van de accijnzen oog kon hebben, was Donker Curtius, 
maar nu de democratische volksbeweging eenmaal de weg gebaand had 
voor de liberalen, vonden de laatsten de democraten alleen maar lastig 
en gevaarlijk voor hun eigen positie. Zo ook Donker Curtius.1θ Toen 
de demissionaire minister van justitie De Jonge aan de koning ver
klaarde niet langer voor de rust in Nederland verantwoordelijk te kun
nen blijven, benoemde Willem II Donker Curtius op 19 maart tot 
minister van justitie. 

Snel en efficiënt schakelde de nieuwe minister, die zijn democratische 
vrienden kende, Van Bevervoorde en De Vries als de twee belangrijkste 
democratische leiders uit. Het grootste gevaar school, zo meende Donker 
Curtius waarschijnlijk, in hun betrekkingen met buitenlandse republi
keinen en revolutionairen. Beiden waren lid - en Van Bevervoorde be
hoorde zelfs tot de oprichters - van de in november 1847 in Brussel 
gestichte Association Démocratique onder leiding van de Belg L. Jot-
trand, de Duitser Karl Marx en de Fransman Imbert, een internationale 
beweging met sterk republikeins-revolutionaire sympathieën.1β De 
Vries, die wegens overname van een voor Van Hall beledigend artikel 
uit De Burger nog drie maanden gevangenisstraf tegoed had, werd aan
geraden zich zeer kalm te gedragen, als hij niet in de cel wenste terecht 
te komen, en Van Bevervoorde werd door Donker Curtius persoonlijk 
duidelijk gemaakt, dat het nieuwe liberale bewind in Nederland niets 
moest hebben van democratische onruststokers. Enige duizenden guldens 
van koning Willem II waren er goed voor - waarschijnlijk was de ko
ning bang voor hem compromitterende onthullingen - om Van Bever
voorde tenslotte ertoe te brengen het land te verlaten, mede onder in
vloed van de bij langer verblijf in Nederland onvermijdelijke gevan
genisstraf in een lopend proces wegens het bovengenoemde voor Van 
Hall beledigende artikel in De Burger. 2 0 Om eventuele buitenlandse 
hulp aan de democraten te voorkomen werden de grensgemeenten door 
Donker Curtius gewaarschuwd alle vreemdelingen, die Nederland wil-
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den binnenkomen, scherp in de gaten te houden, omdat 'vooral door en 
uit de Rijnprovincies agenten van de democratische vereniging' met 
'vertakkingen in Frankrijk, Duitsland en België' ons land dreigden 
binnen te dringen.al 

Enkele weken later meldde de Nederlandse gezant in Brussel, dat 
Van Bevervoorde deel uitmaakte van een associatie, die ijverde voor een 
grote republiek, bestaande uit België, Nederland en het Rijnland. 22 

Waarschijnlijk was deze associatie dezelfde als de Association Démo
cratique. Direct gevaar voor een revolutie bestond er echter niet meer. 
Voorlopig waren de democraten in Nederland nu beroofd van hun twee 
belangrijkste woordvoerders en daarmee was de baan vrij voor de bur
gerlijke liberalen, die weldra aansluiting zochten en vonden bij de ka
tholieken, ook bij de katholieke pers in Brabant en Limburg, die zozeer 
sympathie voor de volksbeweging van Van Bevervoorde had betoond. 
Nog op 25 maart schreef Josué Witz in De Catholijke Nederlandsche 
Stemmen: 'De Catholijke en de volkspartij, zij zijn dezelfde, zij zijn 
identiek in Nederland'. 23 Enige betekenis had dit echter niet meer. Het 
volk stak geen hand uit om de enige pleitbezorgers van zijn belang te 
handhaven. 

Ook in Amsterdam mislukten eind maart alle pogingen, die door 
communisten, namelijk aanhangers van Karl Marx (1818—1883) en 
Wilhelm Weitling (1808—1871), ondernomen werden om betogingen 
te houden, volkomen bij gebrek aan werkelijk krachtdadige leiders. ** 
Zonder hen stond de onderdanige, willoze en slappe massa machteloos. 
De Catholijke Nederlandsche Stemmen — geschrokken van of teleur
gesteld over de mislukking van de democratische beweging - hielden 
zich na de maartdagen opmerkelijk op de politieke vlakte. 1848 werd 
het jaar van de liberale en niet dat van de democratische stroming. De 
meerderheid van de politiekmondige katholieken accepteerde dit en 
greep de kansen, die het liberalisme bood. Smits begreep dit ten volle 
en vanaf 15 maart juichte De Tijd de koning toe, die door zijn initiatief 
van de 13e het welzijn van troon en volk veilig stelde; De Tijd hoonde 
het oude ministerie weg en scheen zeer verheugd aan de zo lang omwille 
van de gunst van de koning opgekropte liberale verlangens lucht te 
kunnen geven. Nu de koning zelf de weg baande voor liberale her
vormingen door zijn stap van de 13e maart, kon De Tijd onbekommerd 
juichen. 

De 17e maart publiceerde De Tijd als landelijke primeur de nota, die 
Thorbecke en zijn bondgenoten op 12 maart in Den Haag hadden op
gesteld en waarin de wensen van de Thorbeckianen ten aanzien van de 
grondwetsherziening waren samengevat, м De voornaamste wensen wa
ren: afschaffing van de standen, rechtstreekse verkiezingen, onschend
baarheid van de koning en ministeriële verantwoordelijkheid. De Bosch 
Kemper veronderstelt dat Storm deze nota, die niet voor publikatie, 
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maar slechts voor intern gebruik in de Tweede Kamer bestemd was, 
De Ttjd in handen heeft gespeeld. Dit is vermoedelijk onjuist, want 
Storm arriveerde pas 19 maart uit Breda in Den Haag en was dus niet 
op de vergadering van de 12e. 2 Θ Waarschijnlijk heeft Smits zelf in Den 
Haag bij een van de liberalen de hand kunnen leggen op deze politieke 
geloofsbelijdenis van de Thorbeckianen. In deze dagen van politieke 
hoogspanning was hij namelijk als goed journalist spoorslags naar Den 
Haag, het centrum van het politieke leven, vertrokken. Aangezien het 
moeilijk was de houding van de hogere geestelijkheid zoals de vice-
superior Zwijsen, de bisschop van Curium en president Van Vree direct 
te weten te komen, nam Smits zelf het initiatief in handen en stelde in 
De Tijd van 16 maart het recht op een eigen mening - in casu de keus 
voor het liberalisme — duidelijk vast: 'Groot is de verantwoordelijkheid 
van ieder, die op het ogenblik de pen voert. Wij achten het daarom van 
belang, vooral nu, andermaal te verklaren wie wij zijn. Wij maken niet 
de aanspraak, dat wij de katholieken vertegenwoordigen. Niemand 
heeft ons gezonden. Wij vertegenwoordigen dus niemand dan ons 
zelven. Wij zijn vrij en onafhankelijk van elke magt, behoudens ver
antwoordelijkheid, waar zij regt is'. 

Smits voelde zich intussen bizonder prettig in Den Haag, waar zijn 
journalistieke hart opleefde bij de politieke agitatie. 'Ik ben in mijn 
nopjes', schreef hij de dag na zijn aankomst aan Cramer, 'want als het 
een weinig mee wil lopen, dan krijgen wij beau jeu'. 2 7 'Weet gij, wie 
de revolutie gemaakt heeft? Ik geef het u te raden. Van Bevervoorde, 
generaal Nahuys, De Kempenaer en Van Vliet hebben de koning tot zijn 
stap gebracht. Achter de schermen zaten Donker Curtius, Luzac en 
Thorbecke'. 'Ik tracht mij met die mannen in aanraking te stellen door 
Van Vliet, die mij naloopt'. In deze brief wijst Smits dus ook de demo
craten met enkele andere, min of meer louche, figuren aan als degenen, 
die de koning tot zijn stap hebben bewogen. 

Mr. H. G. baron Nahuys van Bürgst (1772—1858), in Amsterdam 
geboren, was na zijn carrière in Indie, waar hij het tot generaal-majoor 
en resident van Djokjakarta gebracht had, in 1841 in Nederland terug
gekeerd. Sinds die tijd hield deze als verkwister bekend staande figuur 
er de - blijkbaar lucratieve - broodwinning op na Willem II te bescher
men tegen bedriegers en oplichters. 2 8 Onder de katholieke democraten 
werd hij geëerd als voorstander der katholieken, weldoener der armen 
en een groot edelman. и Zijn vriend Andringa de Kempenaer (1804— 
1854), in Leeuwarden geboren, had zich evenals Nahuys na zijn terug
komst uit Indie bij Willem II ingedrongen en fungeerde als postillon 
d'amour tussen de democraten en Willem II in 1848. 3 0 De in 1820 
te Rotterdam geboren L. van Vliet tenslotte was in 1844 als procureur 
van Soerabaja ontslagen en in 1845 uit Indie verwijderd, omdat hij, naar 
Sautijn Kluit meedeelt, zeer lastig was voor de bewindhebbers daar. 
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Sinds die tijd probeerde hij in verschillende bladen als woordvoerder 
van de koloniale en democratische oppositie op te treden. In maart 1848 
trachtte hij via Prins Frederik, de broer van Willem II, zoveel mogelijk 
invloed uit te oefenen op het verloop der gebeurtenissen. Op verzoek 
van prins Frederik moet Donker Curtius hem begin april 1848 verzocht 
hebben Den Haag te verlaten. Van Vliet was overigens in tegenstelling 
tot Nahuys en De Kempenaer een respectabel man, die in 1875, volledig 
in zijn eer hersteld, onder de naam L. van Woudrichem van Vliet tot 
procureur bij het Hooggerechtshof in Batavia benoemd werd. 31 

Via Van Vliet lukte het Smits inderdaad tot tweemaal toe met Donkei 
Curtius in contact te komen. 'Donker Curtius heeft mij de mooiste be
loften gedaan,' schreef Smits aan Cramer, 'maar hij had de tijd niet 
om eens op zijn gemak te praten'. Later zou Smits verklaard hebben, dat 
Donker Curtius hem beloofd had, dat de eisen van de katholieken zou
den worden ingewilligd, als Brabant en Limburg rustig zouden blij
ven en zich niet aan de kant van de revolutionairen zouden scharen, s2 

Smits beschouwde Donker Curtius als de belangrijkste man en was ervan 
overtuigd, zoals hij Cramer schreef, dat de mensen die de leiding in 
handen hadden, wezenlijk liberaal waren en dus bereid de katholieken 
de door hen verlangde vrijheden te geven. Met de katholieke kamerle
den, uitgezonderd Mutsaers, was volgens Smits niets aan te vangen. 33 

Nu was het inderdaad al bekend, dat de katholieke kamerleden, die 
voor het merendeel - trouw aan Zwijsen - zo lang conservatief waren 
geweest, de snelle ommekeer van zaken niet konden bijhouden. Op 
15 maart stemden de meesten van hen in de afdelingen van de Tweede 
Kamer nog voor verkiezingen met één trap. 34 Toen zij, dezelfde dag 
nog, een vergadering belegden om hun standpunt ten aanzien van de 
grondwetsherziening te bespreken, kwamen ze klaarblijkelijk tot geen 
enkel resultaat. Deze kamerleden lieten althans niets meer van zich 
horen. 36 Daarom wendde Smits zich direct tot de Papo-Thorbeckiaan 
Storm na diens aankomst op 19 maart 1848 in Den Haag. Storm ver
klaarde, na enig beraad in de grondwetscommissie, dat men de katho
lieken meer concessies had gedaan dan hij had durven hopen. Noch 
Donker Curtius, noch Storm kon Smits evenwel veel vertellen; op hun 
erewoord hadden ze in de commissie moeten beloven niets van hun werk 
te onthullen, se Onmiddellijk hierna vertrok Smits naar Delft, waar hij 
Van der Horst wilde spreken en mr. H. A. A. van Berkel raadplegen, 
de zoon van de Delftse burgemeester en een van Cramers trouwste 
vrienden. 37 Vervolgens had Smits een onderhoud met Van Vree in 
Warmond. 3e Hoewel over dit gesprek niets bekend is, moet daar ten
slotte definitief de beslissing genomen zijn, die de Boven-Moerdijkse 
katholieken in 1848 aan de kant van de liberalen bracht. Zoals uit Van 
Vrees brieven eind maart blijkt, gaf deze voor honderd procent steun 
aan de tot op dat moment nog op eigen houtje opererende Smits. 
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De enige werkelijk volbloed ThorbecJciaan onder de katholieken, 
die in deze dagen een rol speelde, was Storm. Hij zette zich in voor de 
belangen van de katholieken op de belangrijkste plaats, nl. in de grond
wetscommissie zelf. Daarnaast waren van de oude garde vooral Van 
Wijkerslooth en Van der Horst actief. 3e Deze laatsten ontvingen sterke 
stimulansen van de Luikse bisschop Van Bommel, die al zo lang de gun
stige invloed van de liberale Belgische grondwet aan de praktijk kon 
toetsen. Van Bommel wilde vol enthousiasme, dat de katholieken op 
dit unieke moment, het liefst door de pen van Van Vree, in geschrifte 
de vrijheid zouden preken en de noodzaak van een fusie tussen alle goed
willende protestanten en katholieken. 40 Toen Storm zich om advies tot 
Curium wendde, trok deze prelaat haastig naar zijn Luikse vriend, die 
hem aanraadde 'een normale bisschoppelijke kerkinrichting en vrijheid 
van godsdienst en onderwijs' als de verlangens van de katholieken naar 
voren te brengen. 41 Een eigenaardige combinatie, omdat volstrekte 
vrijheid van godsdienst immers zonder meer invoering van bisschop
pelijk bestuur mogelijk zou maken. De koning, ging Van Bommel ver
der, moest eerlijk het doel en de wil van de katholieken geopenbaard 
worden: de vrijheid worde het gemeengoed van zowel het 2/5 als het 
3/5 deel der natie. 'Dit moet zijn, het kan niet anders - wat ook anderen 
mogen zeggen, al waren het pastoors, al ware het Rome zelf, wij moeten 
hebben waar wij constitutioneel regt toe hebben; het behoud van het 
land hangt er van af', voegde Van Bommel er met geestdriftige open
hartigheid aan toe. 42 

Op advies van zijn Luikse vriend raadpleegde Van Wijkerslooth nu 
de afgetreden minister Van Son, riep de katholieke kamerleden bijeen 
om hen over hun politieke gedragslijn te onderhouden en overhandigde 
tenslotte aan Storm als mager resultaat een door Van Son opgesteld ont
werp, dat uitsluitend godsdienst- en onderwijsvrijheid behelsde.43 

Over bisschoppelijk bestuur werd niet meer gesproken. Hiermee was de 
invloed van deze notabelen voorlopig uitgewerkt. Van Son wilde zich 
per se uit de politiek terugtrekken en ontvluchtte Den Haag. Van der 
Horst sloofde zich uit in het opstellen van petities, maar jongere katho
lieken zoals Van Berkel, Meylink en Van den Aardwegh, die enkele 
maanden later La Jeune Hollande Catholique vormden, wilden met 
hem niet in zee gaan en weigerden zijn petities, hoe vrijheidslievend 
ook, te tekenen. 44 

Voor Smits en Cramer was het weggelegd dat zij, gesteund door Van 
Vree, op wie ook Van Bommel zijn hoop gevestigd had, « in De Tijd 
leiding zouden geven aan de houding der katholieken. Na de terug
komst van Smits uit Warmond verscheen in De Tijd van 21 maart het 
artikel 'Onze Vorderingen' met het volgende programma: 'Vrijheid 
en gelijkheid voor de wet; vrijheid van drukpers; vrijheid van gods
dienst; vrijheid van onderwijs; vrijheid van associatie; vrijheid van peti-
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tie; een homogeen verantwoordelijk ministerie; onschendbaarheid des 
konings; ontbindbaarheid der beide Kamers; rechtstreekse verkiezingen; 
openbaarheid der zittingen van Staten-Generaal, der provinciale, stede
lijke, en zelfs van sommige plattelandsbesturen; periodieke aftreding 
der leden van deze lichamen; afschaffing der standen; afschaffing van 
de ministeriën van Eredienst; afschaffing van de staatsraad; het opper
bestuur der koloniën te regelen door de wet; vereenvoudiging van het 
huishouden van staat'. 4e Hier waren op een gelukkige manier de speci
fiek katholieke met de liberale verlangens verenigd. Opmerkelijk is de 
eis tot afschaffing van de Raad van State, die zelfs door de meest ge
matigde liberalen een gevaarlijk college werd genoemd, aangezien het 
aan niemand verantwoording verschuldigd was. Deze afkeer sproot 
voornamelijk voort uit het feit dat hierin mr. H. J. van Doorn van 
Westcapelle zitting had, die zowel tijdens Willem I als Willem II zeer 
veel invloed bezat en als de meest conservatieve staatsman van die tijd 
beschouwd werd. 47 

Dagenlang herhaalde De Tijd zijn duidelijk liberaal programma on
der de leuze: 'De vrijheid voor allen en in alles'. Dag in dag uit prees 
hij de koning, die zijn tijd zo goed begreep. Het blad spoorde de katho
lieken aan tot vertrouwen in de commissie en deed felle aanvallen op de 
'oligarchieke meerderheid der Kamer', die het werk van de commissie 
bemoeilijkte. 48 De Tijd, die voor 1848 slechts zeer geringe betekenis 
had zowel onder katholieken als niet-katholieken, nam in de maartda-
gen van 1848 aanmerkelijk in betekenis toe, zelfs zo, dat de - uit zijn 
rapporten als gematigd-conservatief en enigszins antikatholiek te ka
rakteriseren - gouverneur van Noord-Holland mr. D. J. van Ewijck het 
in april 1848 de moeite waard vond de aandacht van de koning te ves
tigen op De Tijd. Opmerkelijk zijn', zo schreef hij, 'de beschouwingen 
welke in zeker dagblad, genaamd De Tijd van 6 en 8 april voorkomen 
en (sic) verdienen de daarin geplaatste stukken de overweging der re
gering'. 4e In De Tijd van 6 april was een artikel van Van Vree uit 
De Katholiek overgenomen, waarin deze aandrong op eendracht onder 
alle Nederlanders om samen een grondwet tot stand te brengen, geba
seerd op het enig mogelijke systeem: 'vrijheid en gelijkheid voor allen'. 
Twee dagen later publiceerde De Tijd twee stukken, met de nietszeg
gende letters Y en Z, waarvan het eerste 'herstel van grieven' in een 
grondwet, gevestigd op de liefde en achting van het gehele volk, wenste 
en het tweede op minder lieflijke toon vrijheid van godsdienst, vrijheid 
van onderwijs en het 'wettig deel van winstgevende ambten' voor de 
katholieken opeiste. Van alle kanten krijgen wij brieven met bijval, 
schreef De Tijd enkele dagen later. Als er moeilijkheden komen bij het 
tot stand brengen van een werkelijk vrijzinnige grondwet, moeten we 
zorgen klaar te staan met een algemeen petitionnement. 50 

Dit laatste was ook de mening van Van Vree, die al aan het werk 
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was om dit voor te bereiden. Zwijsen had zich namelijk in de maartda-
gen angstvallig van iedere actie onthouden. In onzekerheid verkerende 
wat te doen, raadpleegde hij Van Vree over de houding, door de kerk
voogden aan te nemen. De volgende dag schreef Van Vree hem reeds 
terug. s l Hij raadde Zwijsen voorlopig af de kerkvoogden officieel 
stappen te laten doen. Zolang de grondwetscommissie niet per se anti
katholieke dingen gaat doen, moeten de katholieken zich niet op de 
voorgrond dringen. Anders wordt het een godsdienststrijd en komt het 
katholieke gemeen tegenover het protestantse gemeen te staan. Hierna 
ontwikkelde Van Vree heel behoedzaam tegenover de conservatieve 
Zwijsen zijn pleidooi voor samengaan met de liberalen, dat hij in over
leg met Smits enkele dagen tevoren beraamd moet hebben. 'Indien de 
liberalen van de Amstelsociëteit onze billijke vragen, die algemeen zijn 
en ín de geest van de tijd liggen, mede wil opnemen, dan behoeven we 
ons aan hare petities slechts aan te sluiten; want ik geloof niet, dat zij in 
politiek opzicht iets willen, wat wij niet mede kunnen willen. Het voor
naamste toch dat zij wil, is directe verkiezing van de leden der Staten-
Generaal, de provinciale staten en der plaatselijke raden. Deze vraag 
is van dien aard, dat, al ware zij niet in het voordeel der katholieken, 
wij haar evenwel in het belang van het land zouden moeten onder
steunen. Worden de directe verkiezingen nu niet verkregen, dan worden 
ze later afgedwongen. Het wachten op dien dwang is gevaarlijk'. In een 
P.S. voegde Van Vree eraan toe: 'De Amstelsociëteit oefent veel in
vloed. Leden zijn Dirk Donker Curtius, Luzac, Storm. Vriend is Thor-
becke'. Evenals Smits beschouwde Van Vree Donker Curtius kennelijk 
als de belangrijkste man en de Amstelsociëteit als de belangrijkste 
groep. Van Vree wist niet, dat de gematigd liberalen à la de Amstel
sociëteit het in de grondwetscommissie zouden afleggen tegen de doctri
nair-liberale Thorbecke, gesteund door Storm. S2 Onder de burgerij 
verwierven de gematigd liberalen echter juist in deze dagen veel pres
tige, o.a. doordat de woelige sfeer in de grote steden in rustige banen 
werd geleid door het indrukmakende manifest op 21 maart van de Am
stelsociëteit, dat namens een 'krachtige middenpartij' opriep tot 'Her
vorming zonder wanorde'. 53 Dat Van Vree in zijn P.S. het vijfde lid 
van de grondwetscommissie De Kempenaer, die ook lid was van de 
Amstelsociëteit, tegenover Zwijsen verzweeg, lag voor de hand. Hij 
werd in katholieke kringen en daarbuiten voor een fervent papenhater 
aangezien; M het noemen van zijn naam zou Zwijsen beslist niet gunstig 
stemmen. Als de katholieken niet voldoende medewerking boden, was 
de kans groot, zo ging Van Vree in zijn brief voort, dat de herziening, 
zoals Smits het uitdrukte, 'in het politieke vrijzinnig, maar in het gods
dienstige fanatiek' zou worden. Mocht dit onverhoopt toch het geval 
worden, dan moeten we met kracht voor de dag komen. Ons redmiddel 
wordt dan de vrees, die ons getal en vooral de twee aan België gren-
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zende provinciën inboezemen. Het is zaak ons op de hoogte te stellen 
van wat in de commissie en de Amstelsociëteit voorvalt en inmiddels 
alles te organiseren wat nodig is voor 'een eenstemmige en krachtvolle 
manifestatie'. 

Bovendien ontvouwde Van Vree in zijn brief nog het programma, 
dat binnen drie maanden door De Tijd verwezenlijkt zou worden. Zo 
zou het goed zijn, schreef hij, dat 'nevensgaand concept (de punten, die 
hij in zijn later te bespreken manifest van 18 juni zou uitwerken), in 
een adres veranderd, klaar lag, reeds ondertekend, en alleen nog maar 
van de dagtekening te voorzien. Insgelijks zouden er alom adressen 
of liever concepten van adressen - petities - door de katholieken te te
kenen, aanwezig moeten zijn'. Daartoe diende in iedere gemeente een 
kern van twee, drie of meer personen gevormd te worden, die te ge
legener tijd de werkzaamheden op zich zouden nemen en van nu af aan 
door gesprekken de goegemeente zouden voorbereiden. Het is jammer, 
besloot Van Vree, dat nu de katholieke associatie niet bestaat; ware ze 
aanwezig, dan zou de uitvoering van alles geen zwarigheid ontmoeten. 

Het antwoord van Zwijsen is niet bekend, 55 maar tegen het op deze 
manier voorgestelde kon hij moeilijk bezwaar hebben, ook al hield 
de passage over de directe verkiezingen een scherpe terechtwijzing in aan 
het adres van de meeste Brabantse kamerleden, die deze immers een 
week tevoren afgewezen hadden, se in het aprilnummer van De Ka
tholiek S7 onderstreepte Van Vree zijn ideeën nog eens door te ver
klaren, dat op politico-religieus gebied slechts één systeem hem mogelijk 
leek, nl.: 'afscheiding der Kerk van de Staat en vrijheid en gelijkheid 
voor allen'. Wat Van Vree hier en Smits in De Tijd schreef, druiste 
rechtstreeks in tegen de mening van de reactionaire paus Gregorius 
XVI, die in zijn encycliek Mirari vos van 1832 de moderne vrijheden, 
o.a. die van drukpers en godsdienst en de scheiding van Kerk en Staat, 
als verderfelijke dwalingen veroordeeld had. Maar de wetenschap dat 
Mirari vos vooral tegen De Lamennais persoonlijk gericht was en het be
sef dat de strijd voor vrijheid, zoals Van Vree c.s. die voerden, enkel 
van belang kon zijn voor de katholieke minderheid, maken het begrij
pelijk, dat zo goed als niemand in katholiek Nederland zich bekommer
de om de woorden van Pius IX's voorganger. Bovendien vond hun 
houding steun in de warme sympathie, die paus Pius IX tot in 1848 
toonde voor liberale hervormingen, hetgeen de handige Cramer dan ook 
in maart 1848 deed schermen met de leuze 'het door onze Heilige Vader 
Pius IX geheiligde beginsel der vrijheid'. s e 

2. Acties voor en tegen de herziening 

Inmiddels was de grondwetscommissie aan het werk gegaan. Thorbecke, 
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geholpen door Storm, had voor half april zonder veel concessies te hoe
ven doen aan de drie andere, gematigd liberale, leden het ontwerp vol
tooid en het fiat van de commissie gekregen. Aan alle specifiek katho
lieke eisen was in het liberale ontwerp tegemoet gekomen: vrijheid van 
godsdienst, van onderwijs en van vereniging waren volledig gewaar
borgd. 5» Thorbecke liet het ontwerp snel drukken, opdat alle Nederlan
ders er kennis van konden nemen, tot verontwaardiging van minister 
G. graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis, die eind maart een mi
nisterie had gevormd, weinig liberaal bleek te 2ijn en in Thorbeckes zet 
het ontwerp in druk te doen verschijnen het bewijs zag 'dat men van 
de Rooms-Catholieken invloed nu gebruik maakte, om de zaak door te 
zetten', eo Kennelijk verwachtte Schimmelpenninck, dat de katholieken 
na kennisname van het ontwerp zich en masse zouden inzetten voor de 
herziening. De voornaamste liberale en katholieke organen zoals De 
Tijd, De Noord-Brabander, het Journal du Umbourg, het Handelsblad, 
de Arnhemsche Courant en de Nieuwe Rotterdamsche Courant juichten 
het ontwerp dan ook toe. β 1 Toch uitten zich niet alle vooraanstaande 
katholieken even enthousiast. Wantrouwen en een gevoel dat alles te 
mooi klonk om waar te zijn speelden sommigen blijkbaar parten. Smits, 
weer in Den Haag, verweet Cramer zijn uitbundig gejuich in De Tijd, 
zonder dat er een grondige bestudering van het ontwerp aan ten grond
slag lag. e2 Van Bommel zag in het ontwerp zelfs een 'nouvelle duperie' 
voor de katholieken, van welk kras oordeel hij verder geen verklaring 
gaf. β3 Alleen Van Vree motiveerde zijn gereserveerde houding door in 
De Katholiek te wijzen op verschillende zwakke punten, o.a. in de for
mulering van de vrijheid van godsdienst en onderwijs, waarin hij een 
groot gevaar zag, als de uitvoering in handen van een bekrompen mi
nisterie zou komen. e 4 Nu bestond er inderdaad het gevaar, dat het 
ontwerp in reactionaire zin gewijzigd zou kunnen worden, daar vier 
van de zes ministers uit de regering-Schimmelpenninck zich tegen het 
voorstel van de commissie verklaarden. Alleen de ministers-commissie
leden Luzac en Donker Curtius verdedigden het ontwerp. De - overi
gens niet praktizerende - katholieke minister mr. L. A. Lightenvelt 
(1795—1873) bracht uitkomst door op zijn afwijzende mening terug 
te komen, toen hij bemerkte, dat de koning, met wie hij op vertrouwe
lijke voet stond, β ί en de publieke opinie in Brabant en Limburg o.a. 
bij monde van de Brabantse gouverneur mr. A. J. L. Borret (1782— 
1858) zich sterk uitspraken voor het ontwerp. β β Met Lightenvelt - en 
waarschijnlijk mede door diens toedoen - zwaaide ook de koningsge
trouwe minister van marine J. C. Rijk om, die beducht was voor het 
verlies van zijn functie, als hij halsstarrig het ontwerp bleef afwijzen. 
Daarmee was de stand voor het ontwerp vier tegen twee. Deze twee, 
Schimmelpenninck en Nepveu, traden daarop af. 

De meeste conservatieve katholieken, waartoe ook Lightenvelt en 
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zijn vriend Borret gerekend kunnen worden, waren inmiddels tot de 
grondwetsherziening bekeerd, omdat zij zagen, dat aan de wensen van 
de katholieken in ruime mate tegemoetgekomen was, waardoor de con
cessie om de liberale verlangens voor lief te nemen acceptabel werd. De 
ommezwaai van de conservatieven kon met des te meer gerustheid plaats
vinden, daar de koning - tot voor kort de steunpilaar van het conser
vatisme - zich inmiddels achter het ontwerp van de commissie had 
geplaatst, waarschijnlijk uit bezorgdheid voor zijn dynastie. β 7 Boven
dien waren conservatieve en liberale katholieken eerder geneigd een 
aaneengesloten front met de protestantse liberalen te vormen, naarmate 
een scherp protestants-reactionaire beweging in het land feller het ont
werp doodverfde als veel te katholiek en te liberaal. 6 8 

Nu het ontwerp door de ministerraad was geaccepteerd, bleven als 
mogelijke struikelblokken de Raad van State en de Staten-Generaal over, 
beide in hun samenstelling produkten van de oude grondwet en der
halve weinig liberaal. Om de druk van de publieke opinie op deze in
stellingen zo groot mogelijk te maken, hield de knappe demagoog die 
Donker Curtius was, op 13 mei als hoofd van het met enkele nieuwe 
ministers verrijkte kabinet een redevoering in de Tweede Kamer, waarin 
hij duidelijk maakte, dat nu allereerst het gevoelen van het volk moest 
spreken; de kamerleden moesten 'den geest der natie' kennen en dan 
hun beslissing nemen. e 9 Hierop brak een stroom geschriften, petities en 
manifesten los zowel voor als tegen het ontwerp van de commissie. 

Van katholieke zijde begon de conservatieve oud-minister Van Son 
als eerste op grote schaal actief te worden. In overleg met enkele Bos
schenaren publiceerde hij een adres in De Noord-Brabander. Het was 
een petitie, gericht aan de Staten-Generaal, met het verzoek de gods
dienstvrijheid 'in latiori sensu' toe te staan, dus vrijheid van godsdienst, 
van onderwijs en van vereniging, plus gelijke verdeling van ambten. 
Voor andere, louter politiek-liberale, eisen wilde Van Son zich niet in
zetten. 7 0 De actie, die Van Son ontketende, sleepte heel Brabant mee, 
namelijk zowel de liberale als de conservatieve katholieken. Duizenden 
Brabanders tekenden en het werd daarmee de belangrijkste petitiebe
weging onder de katholieken in het zuiden. 7 1 Van Limburgse zijde 
werd voor de grondwetsherziening slechts plaatselijk initiatief ont
plooid, daar de openbare belangstelling in dit gewest voor een groot 
deel in beslag genomen werd door een van enkele grootgrondbezitters 
uitgaande actie om het hertogdom Limburg - geheel de provincie buiten 
Maastricht en Venlo - los te maken van Nederland en nauwer te binden 
aan de Duitse landen. De Limburgse separatisten kregen vooral onder 
de grootgrondbezitters en boeren zo veel aanhang, dat bij de verkiezin
gen voor het Frankforter parlement verreweg de meeste Limburgse kie
zers - 49%% van de kiesgerechtigden stemden - hun stem uitbrachten 
op separatistische kandidaten. 7 2 
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De Brabantse kerkvoogden dachten er inmiddels ook over openlijk 
steun te verlenen aan de ontworpen grondwet, maar pas nadat de Alge
mene Synodale Commissie van de Nederlands Hervormde Kerk de 
koning een adres aangeboden had, gingen zij ertoe over. Het sterk on
verdraagzame adres van de Synodale Commissie, die o.a. protesteerde 
tegen vrijheid van godsdienst, onderwijs en vereniging, lokte protesten 
uit zowel van katholieke als van Groeniaanse zijde. 73 De 12e juni zond 
Van Vree een concept van een adres, door hem opgesteld, naar Zwijsen, 
die zich in 1848 helemaal door Van Vree liet leiden en waarschijnlijk de 
Warmondse president gevraagd heeft een adres voor de kerkvoogden op 
te stellen. Van Vree zag de toestand zeer somber in bij de felle strijd 
voor en tegen het ontwerp van de commissie. 'Ik kijk al, en pinkoog, 
maar ik kan niets onderscheiden; het wemelt en woelt, maar alles is in 
een nevel', besloot hij droefgeestig. 74 Het in rustige termen gestelde 
verzoek aan de koning om opneming in de grondwet van de ook door 
Van Son kenbaar gemaakte verlangens werd door Paredis, Van Hooy-
donk, Den Dubbelden en Zwijsen ondertekend. 75 

Intussen hadden de katholieken in het noorden nog geen gezamen
lijke actie ondernomen. Van Son publiceerde in De Tijd felle ingezon
den stukken om de katholieken boven de Moerdijk tot actie te bren
gen.79 Hij hoopte de katholieken van noord en zuid te kunnen vereni
gen in een gemeenschappelijke strijd voor de godsdienstvrijheid in la-
tiori sensu. De 10e juni schreef de oud-minister in De Noord-Braban
der: 'Het petitionnement, dat eerste gedeelte uwer vreedzame demon
stratie, moet zonder verwijl beëindigd, opdat uwe associatie de hare 
kunne aanvangen'. Voor het eerst komt hier na de strijd om het placet 
in 1847 het streven naar een associatie weer op het tapijt. Ook in De 
Tijd van 29 mei had Van Son geschreven: 'Twaalf honderd duizend 
belijders van eene en dezelfde godsdienst, zijn eene magt, (...) waar
mede goed- of kwaadschiks gerekend moet worden. Intelligenti satis'. 
Ook al verleende De Tijd hem gastvrijheid, een eventuele verwachting, 
dat onder de leiding van de oud-minister, die alleen voor godsdienst
vrijheid in latiori sensu streed, ook de Noordnederlandse katholieken 
zich zouden scharen, ging niet in vervulling, omdat dezen nog in juni 
welbewust kozen voor de liberale verlangens, niet alleen op het politiek-
godsdienstige, maar ook op het louter politieke vlak. 

3. 'De Geleerde Man' 

Begin juni vertrok Smits naar Eindhoven om zijn 66-jarige moeder en 
zijn oom H. Smits - voedstervader en voogd van Judocus 77 - een be
zoek te brengen. Vandaar raadde hij Cramer aan, nadat op 4 juni het 
adres van de Synode gepubliceerd was, geduld te oefenen en niet direct 
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met felle protesten te komen. 'Laat de (liberale) protestanten voorop 
gaan'. Wij komen dan later wel en slepen 'de gehele liberale partij' 
mee. 7 8 Cramer had intussen Van Vree geraadpleegd over de te volgen 
gedragslijn. Hij stelde Smits hiervan op de hoogte, waarop deze zijn 
onderredacteur adviseerde het bij De Tijd al klaar liggend 'manifest tol 
een algemeen katholiek petitionnement', dat volgens Smits nodig her
zien moest worden, ook aan Van Vrees oordeel te onderwerpen. Een 
circulaire, die Cramer zelf geschreven had, vond Smits ten dele on
juist. Te negatief ten opzichte van de protestanten, oordeelde hij. U 
moet zich op hen beroepen, schreef hij, 'als liberale mannen, die moede 
zijn langer tot schaap te dienen van de aristocraten en de dominocra-
ten'. τ« 

Na een tweede overleg met Van Vree in Warmond besloot Cramer 
zondag 18 juni een conferentie te beleggen. Voor de vergadering had
den Van Vree, Van Kints en Meylink een manifest 'Aan de Katholieken 
van Nederland' opgesteld, waaronder zij echter - om welke reden dan 
ook - hun naam niet wilden laten drukken. Op een exemplaar, dat nu 
berust in het Bisschoppelijk Archief te Haarlem, tekende Van Vree 
eigenhandig aan, dat bovengenoemde personen het hadden samenge
steld en dat hij zelf het manifest had geredigeerd. Hij voegde er boven
dien de opmerking aan toe: 'De Tijd weet niet, wie de opsteller is; nie
mand weet het dan Van Kints en Meylink'. Over dit manifest schreef 
Smits op 19 juni uit Eindhoven, waar hij nog steeds verbleef, aan Cra
mer in antwoord op diens kennisgeving van de vergadering, 8 0 dat men 
op de bijeenkomst hopelijk het manifest, waarvan Smits blijkens deze 
brief Meylink als auteur beschouwde, 'een weinig meer liberaal (zal) 
hebben gekleurd' volgens 'de raad van Thorbecke'. β 1 Hieruit kan gecon
cludeerd worden, dat Cramer Smits moet hebben meegedeeld ten eer
ste, dat Meylink de auteur was, en ten tweede, dat Thorbecke kennelijk 
advies in deze zaak gegeven heeft. Overigens is over deze raad van 
Thorbecke aan Meylink of wie dan ook niets bekend. 

Op zondag 18 juni 1848 kwamen nu op uitnodiging van Cramer 
enige 'bevoegde en gezeleerde' katholieken bijeen in de uitspanning 'De 
Geleerde Man' bij Bennebroek om de wenselijkheid van een algemeen 
petitionnement te bespreken, e« Aanwezig waren vier Amsterdammers: 
de 30-jarige TyWredacteur dr. J. W. Cramer; de 30-jarige advocaat mr. 
C. P. Hoynck van Papendrecht; de klokkenhandelaar C. F. Lurasco, 51 
jaar oud, en mr. J. W. van Romunde, 45 jaar oud en lid van het ge
rechtshof; verder de 35-jarige Rotterdamse wijnkoper Jacques H. С. van 
der Kun; de 50 jaar oude Voorburgse advocaat mr. A. J. J. Meylink en 
uit Leiden zowel de 35 jaar oude advocaat mr. J. A. A. van den Aard-
wegh als de 33-jarige arts dr. W. H. van Bree en tenslotte de 39-jarige 
Delftse burgemeesterszoon en advocaat mr. H. A. A. van Berkel. 8 3 

Dat men zorgvuldig vermeed ruchtbaarheid te geven aan deze intieme 
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bijeenkomst en daarin ook slaagde, blijkt wel uit het rapport dat de 
gouverneur van Noord-Holland, in wiens territorium 'De Geleerde 
Man' lag, daags na de vergadering aan de koning zond: 'Bijzonderheden 
van staatkundige aard of van invloed op de staatkunde zijn in dit gewest 
in de laatste tijd niet voorgevallen', м 

De vergadering nu besliste, dat de tijd inderdaad rijp was voor een 
algemeen petitionnement van de katholieken, en keurde daarop het bo
vengenoemd manifest 'Aan de Katholieken van Nederland' goed, maar 
de meeste aanwezigen weigerden, evenals de opstellers, hun naam open
lijk onder het manifest te zetten. 8 5 De maatschappelijke belangen maak
ten hen er blijkbaar huiverig voor als katholiek voorman op te treden. 
Vervolgens accepteerden de geleerde mannen de door Cramer voorge
stelde 'modus procedendi', die nu als volgt werd uitgevoerd. Cramer 
zond namelijk aan alle pastoors en correspondenten van De Tijd een 
circulaire, die door hemzelf was opgesteld, met het verzoek het door 
Van Vree c.s. opgestelde manifest 'Aan de Katholieken van Nederland', 
waarvan een groot aantal exemplaren tegelijk met de circulaire werden 
meegezonden, aan 'de meest ijverige en invloedrijke leden' van hun ge
meente te overhandigen met de bedoeling, dat vervolgens alle katho
lieken in staat zouden worden gesteld het bij het manifest gevoegde 
petitieformulier te tekenen. 8 e 

Het manifest van Van Vree c.s. was een in populaire toon gesteld 
pamflet, dat vooral zinspeelde op alle verongelijking, door de katholie
ken verdragen in de laatste decennia. Het slot bevatte een oproep om aan 
alle onrecht een eind te maken door de petitie te tekenen en zich zo 
achter de grondwetsherziening te stellen. De petitie aan de Tweede 
Kamer behelsde een volledige instemming met het door de grondwets
commissie voorgestelde ontwerp, echter met twee amendementen, na
melijk 'rechtstreekse verkiezing door de bevolking der leden der beide 
Kamers van de Staten-Generaal, en wel met uitgebreider kiesbevoegd-
heid dan in het genoemd ontwerp voorgesteld is' en 'een behoorlijke 
vrijheid om onderwijs te geven, met dien verstande, dat de beperkingen, 
in het bovengemeld ontwerp voorkomende, alleen het lager onderwijs 
zullen betreffen'. Van Vree voegde dit erbij, omdat hij bang was dat 
de seminaries onder staatstoezicht zouden kunnen komen.8 7 

In tegenstelling tot het adres van Van Son is dit een duidelijk liberale 
petitie; de ondertekenaars ervan moesten niet alleen instemmen met de 
godsdienstvrijheid à la Van Son, maar met alle liberale punten zoals 
rechtstreekse verkiezingen, ministeriële verantwoordelijkheid enzovoort. 
Door het aandringen op verruiming van de kiesbevoegdheid in meer 
democratische zin probeerde De Tijd waarschijnlijk de vele katholieke 
aanhangers van de in maart opzijgeschoven democratische stroming te 
winnen. Nog geen drie maanden tevoren hadden De Catholijke Neder-
landsche Stemmen immers geschreven: 'De Catholijke en de volkspartij, 
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zij zijn dezelfde, zij zijn identiek in Nederland'. 8 8 Of de zinsnede uit 
de petitie werkelijk de bedoeling had te ijveren voor uitbreiding van 
het kiesrecht, is de vraag. Smits vatte het kennelijk op als alleen maar 
een handige zet; hij schreef Cramer althans: 'Gij hebt zeer behendig met 
de democraten omgesprongen. Gij behoudt ze tot vriend zonder u stellig 
aan hen te binden. Gij kunt dus de kat uit de boom kijken, om te zien 
wat het worden zal'. " 

De Tijd publiceerde 20 juni, met weglating van Cramers circulaire, 
het manifest en drong krachtig aan op ondertekening van de bijbeho
rende petitie. Het petitionnement had een enorm succes en daarmee 
kreeg 'De Geleerde Man' zijn grote betekenis, omdat de keuze van de 
redactie van De Tijd en De Katholiek voor de liberale beweging in 
maart 1848 nu in juni 1848 in een concrete daad werd omgezet, waarbij 
elke katholiek zijn adhesie aan deze partijkeuze en dus aan de liberale 
richting kon betuigen. De handelwijze van Cramer om de formulieren 
aan o.a. de pastoors te zenden, maakt de opmerking van enkele conser
vatieve kamerleden begrijpelijk, dat bij het tekenen van de petities de 
geestelijke herders op de meeste plaatsen voorgingen. e o Ook uit de ver
slagen van de bij de Tweede Kamer binnengekomen verzoekschriften 
blijkt, dat vele pastoors de petitieaktie in hun parochies leidden en dat 
de geestelijken in veel plaatsen en streken onderling petities rondstuur
den. 9 1 De petities van Van Son en van 'De Geleerde Man' hadden zo 
veel succes, dat, volgens Nuyens, waarschijnlijk de helft van de ongeveer 
60.000 petitionarissen aan de Tweede Kamer katholieken zijn ge
weest. 82 

Inmiddels diende de regering 19 juni na lange beraadslagingen in 
de Raad van State en in kabinets- en ministerraden het enigszins ge
wijzigde ontwerp bij de Kamer in. e 3 Thorbecke verzette zich in zijn 
Bijdrage tot de herziening der grondwet tegen de meeste wijzigingen, 
o.a. tegen het ontbreken van toezicht op het hoger onderwijs. Deze 
uitzondering 'is, vermoede ik, enkel in het belang van sommige inrich
tingen, kleine seminaria gedachteloos binnengeslopen'. 9 4 Aangezien 
Thorbecke geen hoge dunk had van de bekwaamheden der professoren 
aan de Nederlandse hogescholen, e 5 wilde hij dit niet accepteren. 

De Tweede en Eerste Kamer werkten zich moeizaam en met veel 
bedenkingen door de voorstellen heen. Toen de conservatieve meer
derheid van de Kamers op vrijwel alle punten van gewicht gekant bleek 
tegen de regeringsvoorstellen, liet minister Donker Curtius, die aan 
verschillende bezwaren al tegemoetgekomen was, dreigend blijken, dat 
octroyering door de koning tot de mogelijkheden zou behoren. β β Het 
was overigens de vraag of de koning daartoe uit zichzelf bereid was, 
want aan de prins van Oranje verklaarde Willem II midden juli, dat 
Vrede houden met de Tweede Kamer, een zeer wenselijke en op het 
huidige moment vooral noodzakelijke zaak' was e 7 en ook aan het ka-
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merlid Duymaer van Twist verklaarde de koning, dat men 'met verenig
de kracht' moest streven 'om de zaak tot een goed einde te brengen'. β 8 

Niettemin zou de gemakkelijk te beïnvloeden vorst wel over te halen 
zijn geweest tot een dergelijke staatsgreep, waarmee De Tijd dan ook 
openlijk dreigde: als de Kamer zwicht voor de behoudende partij, 'dan 
is het niet mogelijk, dat er ooit iets tot stand zal komen dan door revo
lutie'. In dat geval, ging De Tijd door, wende men zich tot de koning 
met het eerbiedig, maar dringend verzoek 'om de gewenste herziening 
zonder de Kamer tot stand te brengen', »e 

Eind augustus ging de Tweede Kamer eindelijk akkoord met de her
ziening. Hoe belangrijk de steun van de katholieken was, is wel duide
lijk, als men ziet dat van de slechts 16 Tweede-Kamerleden, die voor 
álle onderdelen van de grondwetswijziging gestemd hebben, er negen 
- zes Brabantse en de drie Limburgse - katholiek waren. Toen de Eer
ste Kamer het grondwetsontwerp dreigde af te stemmen, besloot het 
ministerie in de avond van de 4e september en bloc af te treden, maar 
door tussenkomst van de koning werd dit voorkomen.lw Dit was de 
tweede maal in ruim een maand tijds dat een kabinetscrisis dreigde door 
de onwil van de Eerste Kamer. Eind juli had Donker Curtius hierom al 
zijn ontslag aangeboden aan de koning, die het echter weigerde te ac
cepteren en onmiddellijk de tegenstanders van een herziening scherp 
terechtwees in zijn verklaring van zijn Onderdanen te mogen verwach
ten, dat (zijn) pogingen ter hervorming der staatsinstellingen alge-
meene ondersteuning zouden ondervinden'.101 Nog een moeilijk mo
ment ontstond toen in de Eerste Kamer de stemmen - 13 tegen 13 -
staakten over het hoofdstuk van de Staten-Generaal, maar na een uur 
schorsing deelde de katholieke baron Van Brienen, voor wie de wil van 
de koning altijd wet was,102 mee, terug te komen op zijn stem, waardoor 
ook dit onderdeel met 14 tegen 12 stemmen aangenomen werd. ^ Met 
enkele veranderingen was op 8 september het ontwerp nu zowel door 
de Tweede als door de Eerste Kamer aangenomen. De belangrijkste 
wijzigingen waren: de verkiezing van de Eerste Kamer door de pro
vinciale staten in plaats van rechtstreeks door de kiesgerechtigden, zoals 
was voorgesteld, en twee bepalingen, gevoegd bij het voorgestelde ar
tikel 194 over het onderwijs, namelijk 'Het openbaar onderwijs is een 
voorwerp van de aanhoudende zorg der regering' en 'er wordt overal 
in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs 
gegeven.' Na vrij snel de dubbele Kamer gepasseerd te zijn, werd op 
14 oktober bij koninklijk besluit de hernieuwde grondwet goedgekeurd, 
waarna op de 3 e november 1848 overal in het land de grondwet plechtig 
werd afgekondigd. 
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4. Associatiepogingen van La Jeune Hollande en van de notabelen 
tijdens de grondwetsherziening 

Op de vergadering in 'De Geleerde Man' was overigens niet alleen het 
petitionnement van de katholieken besproken, maar ook een mogelijke 
associatie, zoals uit een brief van Smits twee weken later aan Van Son 
blijkt:104 Dezer dagen heeft zich onder de katholieken van Holland een 
comité gevormd met het doel Onderling de belangen van de katholieken 
te bespreken', vooral met het oog op het vormen van een associatie. 
Men wil, zo ging Smits voort, eerst de grondslagen leggen, alvorens le
den te winnen, en daarom bestaat het comité voorlopig uit slechts wei
nigen. Er zitten in: 'voor Rotterdam Jacq. van der Kun, voor Schiedam 
een mijnheer Nollet ¡voor Delft Adr. van Berkel; voor Den Haag Mey-
link en Leesbergen; voor Leiden mr. van den Aardwegh en dr. Van 
Bree; voor Haarlem...;105 voor Amsterdam Van Romunde, lid van het 
Hof, dr. Cramer, Α. Hafkenscheid, notaris Zuur en ik'. 'Het comité is 
nog maagd', voegde Smits er spijtig aan toe, 'en heeft nog niets gedaan'. 
Het wil de baan vrij houden voor de mannen van kennis, die zich 
willen aansluiten. Hij vroeg daarom Van Son dringend mee te doen, 
want 'behalve uw kennis en voorlichting' hebben we dan 'tegelijk uw 
invloed, dat is geheel Noord-Brabant'. De dringende noodzaak van 
een associatie bleek nog dezer dagen, toen het manifest voor de 
grondwetsherziening in laatste instantie alleen via de geestelijkheid be
hoorlijk verspreid kon worden. 'Dat gaat niet aan. Als de katholieke 
leken, vervolgde Smits met scherp inzicht, zich onderling niet weten 
te helpen, dan gaan de katholieke belangen naar de maan'. 

Sinds de vergadering van 18 juni hadden Smits en Cramer dus 
weer hun plan uit de zomermaanden van 1847 om een katholieke 
associatie te stichten, opgevat. In de meeste grote steden van Holland 
had men nu contactpersonen en na 'De Geleerde Man' waren daar
bij gekomen, zoals uit bovenstaande brief blijkt, de 42-jarige ma
kelaar uit Schiedam J. B. Nolet (1806—1894), betrokken bij de jene-
vergrondstofindustrie; uit Den Haag de 42-jarige notaris en dichter 
mr. J. F. A. Leesberg (1805—1889); voor Haarlem was men kenne
lijk nog zoekende en voor Amsterdam de 44-jarige verfhandelaar 
A. H. Hafkenscheid (1804—1877), de eveneens 44-jarige notaris 
A. B. Zuure (1804—1875) en de 35-jarige Tijdredzcteur Smits 
zelf.loe In afwijking van Cramers lijst van aanwezigen in 'De Ge
leerde Man' vermeldt Smits niet Hoynck van Papendrecht en Lurasco, 
maar wellicht is dit evenals de foutieve schrijfwijzen Nollet, Leesbergen 
en Zuur aan Smits onnauwkeurigheid te wijten. Merkwaardiger is, dat 
deze lieden, die als vertegenwoordigers van de katholieke gegoede 
intellectuele en economische middenklasse in Holland beschouwd kon
den worden en als zodanig de dragers waren van het groeiende samen-
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gaan van protestantse liberalen en katholieken in Holland, er klaarblij
kelijk geen bezwaar tegen hadden oud-minister Van Son - exponent 
van de conservatieve groep van katholieke notabelen - nu na zijn met 
succes geleide petitiebeweging voor godsdienstvrijheid in hun midden 
op te nemen. Van Son liet in zijn antwoord aan Smits duidelijk mer
ken, w7 dat hij niets voelde voor een politiek gekleurde vereniging. Een 
associatie van de katholieken tegenover de protestantse genootschappen 
vond hij volstrekt noodzakelijk, maar hij was al aangesloten bij het 
comité van de notabelen uit het najaar van 1847, "wiens werkzaam
heden' weliswaar op het moment 'geschorst' waren, en daarom kon hij 
nu niet mee doen met Smits c.s. 'Waar al die beroeringen op uitlopen, 
God weet het, genoeg voor mij dat ze ons tenminste godsdienstvrijheid 
verschaffen'. En in een P.S. verduidelijkte hij nog eens nadrukkelijk: 
'Mijn ijveren bepaalt zich tot godsdienstvrijheid latiori sensu, onderwijs, 
vereniging, gelijke ambtsbedeling inbegrepen. Aan de overige politiek 
wens ik vreemd te blijven; die wordt voldoende behartigd'. 

Onmiddellijk schreef Van Son daarop aan Van der Horst de asso
ciatie-Van Sonsbeeck uit het najaar van 1847 op gang te brengen,108 

omdat hij al aangezocht was door 'een jeune Hollande Catholique, wier 
vlugt misschien te steil zou kunnen wezen'.109 Zijn afkeer van de li
beraliserende katholieke jongeren kon Van Son niet beter karakteriseren 
dan met deze spotnaam, ontleend aan de vele geheime liberale en zelfs 
republikeinse organisaties, die onder de namen La Giovane Italia, La 
Jeune France en dergelijke in de eerste helft van de negentiende eeuw 
de conservatieve regeringen verontrustten.110 Van der Horst ging snel 
aan het werk om de associatie van de notabelen weer te activeren en 
ook bij hem speelde beduchtheid voor La Jeune Hollande een grote 
rol, want, schreef hij Van Son, ш 'zo wij veteranen, zoals Ued. die 
noemt, niets doen, zal de jeune Hollande ons voorbijgaan, en dan is 
er geen middel meer, om het mouvement te dirigeren'. Evenals Van 
Son had ook de Delftse burgemeester Van Berkel er - nog steeds vol
gens Van der Horst - bezwaar tegen zich aan te sluiten bij La Jeune 
Hollande, vooral wanneer de heer Smits daarvan deel uitmaakte, welk 
bezwaar volkomen door Van der Horst gedeeld werd.112 De huiver 
bij deze conservatieve heren voor de Hollandse jongeren en met name 
voor de TV^redactie zat er kennelijk diep in. Van der Horst stelde ook 
voor het hoofdbestuur van de associatie der notabelen niet te Amster
dam te vestigen, maar elders, in ieder geval buiten de invloed van de 
kranteschrijvers, 'die wel impressiën van het bestuur moeten ontvangen, 
maar niet voorschrijven'. Verdediging der rechten van uitsluitend de 
katholieken en de noodzakelijkheid van zelfverweer tegenover de pro
testantse genootschappen schijnen bij de notabelen de enige motieven 
tot actie. Overigens ontplooide Van der Horst opmerkelijk veel initia
tief in de zomer van 1848. Hij schreef en klampte zoveel mogelijk ka-
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tholieke notabelen aan, maar erg veel resultaten behaalde hij met al 
zijn ijver voorlopig niet.113 Vele notabelen verklaarden niet publieke
lijk als lid van een katholieke associatie te boek te willen staan. De 
kans op succes werd bovendien hoe langer hoe kleiner, nu tegelijker
tijd van twee kanten — de notabelen en de jongeren — geprobeerd werd 
de katholieken in een associatie te verenigen. 

De eerste, die de kloof tussen de twee groepen trachtte te overbrug
gen, was Van Vree. Op de 25e augustus, de dag na de aanneming van 
het voorstel tot grondwetsherziening in de Tweede Kamer, schreef 
Van Vree een brief aan Zwijsen,114 hetgeen, naar men mag aannemen, 
in overleg met Smits gebeurde. Van Vree legde er in zijn schrijven 
de nadruk op, dat het nu tijd werd de katholieken in een associatie te 
organiseren, teneinde op de komende 'verkiezingen enz. te kunnen 
werken'. Hij vroeg Zwijsen of Mutsaers niet het hoofd zou willen 
zijn, 'de enige onder de leken, die tot heden tot bekwaamheid daartoe 
aan de dag legde'. 

Waarom viel de keuze op Mutsaers ? Van Vree en Smits moeten in
gezien hebben, dat van een werkelijk betekenisvolle associatie niets 
zou kunnen komen zonder politiek geschoolde lieden. De veertien he
ren, die begin juli La Jeune Hollande vormden, waren advocaten, no
tarissen, medici en enkele succesvolle zakenlieden, dus stuk voor stuk 
exponenten van de 'upper middle class', die de grondwet van 1848 
erdoor sleepte.115 Deze katholieken hadden - met uitzondering van 
Van Romunde op het niveau van de Provinciale Staten - nog geen 
enkele actieve politieke ervaring. Politiek geschoolden waren bijna 
uitsluitend te vinden onder de Noord-Brabanders en Limburgers, in 
wier provincies het vóór 1848 mogelijk was in de Tweede Kamer ge
kozen te worden. Na de bij voorbaat tot mislukking gedoemde poging 
van Smits om Van Son voor La Jeune Hollande te winnen, was het 
een veel gelukkiger zet om het veelbelovende kamerlid mr. J. A. Mut
saers - èn een groot vriend van Van Son, èn een geestdriftig voorvech
ter van de grondwetsherziening - als hoofd van een associatie, die de 
jongeren en notabelen zou omvatten, te willen aantrekken. Mutsaers 
was bij zijn geloofsgenoten zeer gezien door zijn evenwichtig en krach
tig optreden in de Kamer, o.a. bij de geruchtmakende placetkwestie in 
1847; later, in maart 1848, noemde Smits hem de enige van de ka
tholieke kamerleden, met wie iets aan te vangen was. l l e Ook bij de de
batten over de grondwetsherziening trad Mutsaers in de Tweede Kamer 
steeds als de voornaamste woordvoerder van de katholieken op de voor
grond. 117 Van Son typeerde hem terecht als een man, die grote zelfbe
heersing, kalmte en gelijkmoedigheid bezat en wiens talenten iedereen 
jaloers maakten.118 Hoewel de koning hem in 1845 een jongeman 
noemde 'behept met de théories de progrès', vond een liberaal als Thor-
becke daarentegen in 1850 hem een 'procureursgeest' met weifelend 
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karakter.119 De waarheid omtrent zijn politieke inzichten ligt hier er
gens in het midden. In zijn beroemde kamerrede van 17 augustus 1848 
liet Mutsaers duidelijk blijken, dat hij geen principieel liberaal was, 
maar een man die zich volledig achter de grondwetsherziening stelde, 
omdat hij inzag, dat de tijd ertoe dwong en de 'omwentelingsgang' haai 
wilde. En daarom, zo verklaarde hij, was hij vóór 1848 geen voorstan
der van herziening geweest; toen nl., vóór het jaar, waarin alles zo 
snel veranderd was, zou een liberale grondwetswijziging een 'zedelijke 
omwenteling' geweest zijn. 12o Mutsaers was als zovele katholieken 
een handige, opportunistische Realpolitiker, die met een goede kijk op 
de tijd zijn politiek aan de omstandigheden aanpaste. 

Na het aanzoek van Van Vree kwam echter van enig verder pogen 
Mutsaers tot hoofd van de associatie te maken, niets. Hijzelf bleek er 
namelijk niet voor te voelen, omdat hij de protestanten en katholieken, 
die dezelfde liberale politiek voorstonden, in één vereniging wilde sa
menbrengen. Om dat te bereiken belegde hij een conferentie met mr. 
W. J. C. van Hasselt, bestuurslid van de Amstelsociëteit.121 Van Son 
noemde dit minachtend 'verbroederingszucht' van zijn vriend 122 en 
betreurde het, dat zoveel katholieken met hun geloof beginselen wilden 
rijmen, 'die, ja, door Gioberti's en Ventura's gepreconiseerd worden, 
maar die steeds door de Kerk en laatstelijk door de encycliek van Gre-
gorius XVI in terminis gedoemd zijn'. Van 'aaneensluiting met anders
denkenden' is 'niets dan teruggang te wachten'.12S Van Son kon moei
lijk zijn conservatisme scherper uiten dan door dit teruggrijpen op Mi-
rari vos, die - symptomatisch voor de negentiende-eeuwse egelstelling 
van de kerk tegenover de wereld - associaties en verenigingen van ka
tholieken en liberalen afwees, 'waar men, zoals de encycliek zei, gemene 
zaak maakt met lieden van elke godsdienst en waar men, eerbied voor 
de godsdienst huichelend, maar in waarheid uit zucht naar nieuwigheid 
en om overal oproer te verwekken, elke vorm van vrijheid verheerlijkt, 
onlusten verwekt tegen het goed van Kerk en Staat en het meest eer
biedwaardige gezag vernietigt'.124 De priester V. Gioberti was een van 
de meest gevierde Italiaanse schrijvers, wiens ideaal het was het Risorgi
mento en het katholicisme met elkaar te verzoenen,125 terwijl pater 
J. Ventura in de liberale periode van Pius IX een van zijn belangrijkste 
raadgevers was met als ideaal het verbond tussen het katholicisme en 
de vrijheid.12e 

Na de mislukking met Mutsaers probeerde Van Bommel, die nog 
steeds met alle Nederlandse gebeurtenissen meeleefde, de dreigende 
verdeeldheid tussen de katholieken te voorkomen. De Luikse bisschop 
was begin augustus in Nederland aangekomen voor wat men - naar de 
beschrijvingen te oordelen - het beste kan typeren als een dinertocht.127 

Tevens benutte Van Bommel deze reis om voor het herstel van de hiër
archie en voor de eenheid onder de katholieken te ijveren, het laatste 
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vooral op aandrang van Van der Horst en Van Berkel sr. De bisschop 
heeft op zijn tocht door het land ingezien, dat een werkelijke eenheid 
slechts tot stand te brengen was als één van beide groeperingen zich 
opofferde. Na een bespreking met Smits verklaarde deze zich bereid 
La Jeune Hollande op te geven. 'De kleine vereniging, waarvan ik de 
eer heb lid te zijn, begreep haar werkzaamheden te moeten staken, om 
een andere combinatie niet in de weg te staan', schreef Smits over dit 
onderhoud naderhand aan Van Son.1 2 β Nu rustte dus op de notabelen 
de taak de eenheid onder de katholieken te verwezenlijken. 

Na besprekingen met Van der Horst, Van Berkel sr. en Van Sons-
beeck, arriveerde Van Bommel begin september in Den Bosch,12* waar 
hij de belangrijkste man van de groep der notabelen, zijn oude school
vriend Van Son, opzocht. Hem moet de Luikse bisschop in dit onder
houd duidelijk gemaakt hebben, dat eenheid onder de katholieken mo
gelijk was, mits de notabelen bereid waren samen te werken met de 
Hollandse katholieke middelklasse. Na het vertrek van de Luikse bis
schop berichtte Van Son aan Van Berkel sr. vernomen te hebben,130 

dat men in Holland bij de keuze van personen voor de associatie met het 
'democratisch element', zoals hij de katholieke middenstand noemde, 
rekening wenste te houden. 'Men zal daar de opinie froisseren en op 
geen bijval kunnen rekenen, indien de associatie zich onder geen an
dere namen dan van Edellieden, patriciërs, hoge of gewezen ambte
naren aankondigt.' 'Er moeten volksnamen en wel in meerderheid onder 
de oprichters paraisseren'. Van de notabelen lieten echter alleen de twee 
vrienden Van Berkel en Van der Horst zich ervan overtuigen, dat de 
associatie steun moest zoeken bij 'de plebejers' en dat van dezen ook 
de meeste activiteit was te verwachten.131 De meerderheid van de no
tabelen vond de jongeren echter te liberaal om er mee in één associatie 
verenigd te zijn en de laatsten noemden - zoals, volgens Van Berkel, 
in Brabant gebeurde - de notabelen op hun beurt 'de aristocratische 
partij van teruggang', terwijl ook velen, die met de liberalen wilden sa
mengaan, een katholieke associatie te ultramontaans vonden.132 In de 
loop van oktober 1848 bleek aldus definitief een associatie van de con
servatieve notabelen met de vooruitstrevende jongeren onmogelijk, 
waarop Van der Horst en Van Berkel sr. hun pogingen staakten. 

5. Verhouding tot de liberalen 

In het najaar van 1847 waren de notabelen hun actie begonnen tijdens 
de verhitte strijd om het placet en nu in de herfst van 1848 liep al hun 
activiteit dood door onderling verschil van inzicht en door gebrek aan 
durf en energie. Hun enige, maar uitermate belangrijke prestatie had 
bestaan in het organiseren van een lekenpetitie voor het herstel van de 
hiërarchie. 
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De Hollandse jongeren, die ongeveer tegelijk met de notabelen be
gonnen waren, hadden nu, in 1848, voor de tweede maal hun pogingen 
gestaakt om de notabelen een kans te geven. Nu dezen hun laatste 
kans voorbij hadden laten gaan, zou La Jeune Hollande weer het initia
tief nemen. Ook zij hadden een belangrijke prestatie geleverd, nl. het 
algemene katholieke petitionnement ten gunste van de grondwetsher
ziening. 

In de beide prestaties manifesteert zich het grote verschil. De nota
belen ijverden voor de godsdienstvrijheid latiori sensu, zoals Van Son 
zei, of voor het grote katholieke beginsel, zoals Van Berkel sr. het 
noemde.13S Met de liberale politiek echter wilde iemand als Van Son 
zich niet inlaten. Niet allen zullen er zo over gedacht hebben en hier 
schuilt dan ook de grote moeilijkheid. In hun hart zullen de meeste no
tabelen conservatief geweest zijn, maar het conservatisme had het po
litieke getij in 1848 nu eenmaal niet mee. De katholieken hadden de 
grondwetsherziening nodig voor de verwezenlijking van hun verlan
gens en dus hadden ze de liberalen nodig. Evenzo hadden de liberalen 
om de grondwetsherziening erdoor te krijgen de katholieken nodig. 

De houding van een groot aantal vooraanstaande katholieken tegen
over het politieke liberalisme is opportunistisch, als men dit opportunis
me omschrijft als het gebruik maken van de politieke idealen van an
deren louter als middel, dus zonder intrinsieke waarde te hechten aan 
die idealen, om eigen wensen in vervulling te doen gaan. Dit opportu
nisme zien we bij figuren als Lightenvelt, Mutsaers, Borret en derge-
lijken, die met groot gemak de stap zetten van hun conservatieve hou
ding van vóór 1848 naar medewerking aan de grondwetsherziening in 
1848 om straks in 1853 trouwe volgelingen van Van Hall te worden. 

Voor vele andere notabelen was echter de overgang naar de grond
wetsherziening moeilijker en voor hen geldt dan ook niet het woord 
van Nuyens: 'Wij waren allen liberaal, zeer liberaal'. 134 De houding 
van mensen als Van Son is in dit opzicht principieel. Hij ondersteunde 
de liberale punten niet, maar ijverde slechts door middel van petities 
en artikelen voor zijn eigen katholiek ideaal i.e. godsdienstvrijheid in 
latiori sensu. Ditzelfde ideaal hadden ook twee andere notabelen, de 
bisschop van Curium en Ch. van der Horst, op het oog, toen zij in 
maart 1848 de wensen van de katholieken aan de grondwetscommissie 
bekend maakten. Het merendeel van de notabelen behoort tot een van 
de beide groepen: opportunisten of strijders voor uitsluitend katholieke 
belangen. Het was een kwestie van praktisch beleid, dat zij de grond
wetsherziening accepteerden en niet tegenwerkten. In dit licht moet 
ook de houding gezien worden van de al van vóór 1848 zitting heb
bende katholieke kamerleden in 1848. Over het algemeen spraken zij 
in de Kamer slechts over specifiek katholieke belangen en accepteerden 
verder stilzwijgend de liberale voorstellen.135 
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Van de andere kant zijn er in Nederland de katholieken, die in het 
liberale streven hun politiek en maatschappelijk ideaal zagen, zoals 
A. F. Jongstra, L. D. Storm en J. J. A. van den Aardwegh en, voorzover 
zij Thorbecke daarbij als hun politieke leidsman zagen, kunnen we hen 
Papo-Thorbeckianen noemen. Ergens tussen deze uitgesproken katho
lieke liberalen en de opportunisten vindt men La Jeune Hollande. En
kelen zijn Papo-Thorbeckiaan, zoals Van den Aardwegh; bij anderen, 
zoals Van Vree, Smits en Cramer, vindt men veel van het opportunisme 
van sommige notabelen terug, zij het, dat de Hollandse jongeren be
slist meer waarde toekenden aan de liberale verlangens. Een moeilijk
heid hierbij is, dat het woord 'liberaal' in de negentiende eeuw in Ne
derland geen vaste inhoud had; boven evolueerde het standpunt van 
hen, die zich liberaal noemden, voortdurend.13e In 1848 was een libe
raal in Nederland niets anders dan iemand, die in het staatkundige 
Thorbecke of Donker Curtius volgde, om de twee voornaamste polen 
te noemen. Als voorstanders van de 'constitutionele vrijheden', wat 
Nuyens als norm nam, waren de Hollandse jongeren liberaal te noemen. 
Daarom lijken ons het felle verweer en de angstige schaamte van Cra
mer over zijn liberaal verleden en van Albers over dat van zijn en onze 
voorvaderen, zinloos.137 Als iets in de Hollandse jongeren geprezen 
moet worden, dan is het, dat zij in 1848 hun tijd begrepen en samen 
met de protestantse liberalen de grondwetsherziening tot stand gebracht 
hebben. Zij hebben zich met enthousiasme achter de verlangens gezet, 
die de liberalen geformuleerd hadden en daarom waren mannen als 
Donker Curtius en Thorbecke bereid om aan de katholieke verlangens, 
die in het verlengde lagen van de liberale, tegemoet te komen tegen de 
zin van vele protestanten in. Het antipapisme leefde immers nog volop 
en de godsdienstige factor speelde in heel de strijd om de herziening 
een nauwelijks verborgen rol, en niet alleen als dekmantel voor het 
conservatisme.138 Dit maakt het mede begrijpelijk, dat de Hollandse 
katholieken onder leiding van Van Vree en Smits - met Cramer als de 
praktische organisator - hun zelfstandigheid wilden behouden en eerst 
alles in eigen kring overwogen. Hun pogingen om een associatie te 
stichten en de bijeenkomst in 'De Geleerde Man' zijn er de bewijzen 
van. 

Principiële bezwaren tegen de verwezenlijking van de liberale ideeën 
in de grondwet kwamen er niet veel van katholieke zijde. Het meren
deel van alle geschriften mist elke theoretische fundering en beperkt 
zich tot de praktische mogelijkheden van een grondwetsherziening, die 
op uitvoerbaarheid en concrete gevolgen onderzocht worden. Nederland 
kende geen Montalembert zoals Frankrijk of een A. Dechamps zoals 
België, die bereid waren de menselijke waarden, die in het liberalisme 
lagen, in hun katholieke levensovertuiging te incorporeren en daarvoor 
te strijden tegen het gesloten ultramontaanse katholicisme in, maar 
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evenmin bestond er in het Nederland van 1848 een Louis Veuillot of 
een Henry Manning, zoals in Engeland, voor wier fanatisme de kerk 
nooit onverzoenlijk en autoritair genoeg kon staan ten opzichte van de 
negentiende-eeuwse liberale wereld. 13e 

De katholieke conservatieven en dito liberalen in Nederland waren 
slechts conservatief en liberaal op het politieke vlak, zonder dat dus 
sprake was van een levensbeschouwelijke fundering. Alleen Van Son 
en Broere 140 meenden achter het liberalisme onjuiste filosofieën te 
onderscheiden, waarbij zij zich beriepen op Mirari vos van 16 jaar te
voren en waarmee ze 16 jaar later door Quanta cura in het gelijk zou
den worden gesteld, maar hun afweer tegen de liberale filosofieën was 
een slag in de lucht, want geen katholiek in Nederland beschouwde het 
liberaal-politieke programma van 1848 als these, d.w.z. als een ideaal 
universeel principe. Cramer schermde er in de maartdagen wel mee, dat 
aan de nieuwe maatschappij ten grondslag moest worden gelegd het 
'door onze Heilige Vader Pius IX geheiligde beginsel der vrijheid', ш 

maar dieper ging zijn filosofie ook niet. 

Een term als Papo-Thorbeckianen voor de geleerde mannen in 1848 is 
minder juist, omdat Van Vree en Smits c.s. hun ogen in het begin heel 
sterk gericht hielden op Donker Curtius en de Amstelsociëteit142 en 
later niet bereid waren - zoals gezegd — hun zelfstandigheid prijs te 
geven. Pas in de loop van de strijd om de grondwetsherziening groe
peerden de doctrinair liberalen zich duidelijk om Thorbecke en evo
lueerden Donker Curtius en zijn volgelingen tot gematigd liberalen. 
De kiem van deze tweespalt lag al in de stichting van de Thorbecke-
dub in 1847 tegenover de gematigd liberale Amstelsociëteit.14s Deze 
ontwikkeling, waarbij Thorbecke na 1848 de onbetwistbare leidsman 
werd van de doctrinaire liberalen, heeft te veel doen vergeten, dat de 
liberalen in 1848 in twee - gedeeltelijk ongetwijfeld samenvallende -
stromingen verdeeld waren.144 

Van direct contact tussen Thorbecke en de drie leiders van de Hol
landse jongeren: Van Vree, Smits en Cramer is niets bekend. In de 
maartdagen hebben ze stellig geen contact gehad. Van Vree en Smits 
zagen toen in Donker Curtius de belangrijkste man. Met hem heeft 
Smits tweemaal gesproken. Later, 19 juni, heeft Smits het over de 'raad 
van Thorbecke' naar aanleiding van het aan Meylink toegeschreven 
pamflet 'Aan de Katholieken van Nederland';145 in die dagen zou dus 
door A. A. J. Meylink, oud-leerling van Thorbecke in Gent en Lei
den 14e en vriend van Van Vree, met Thorbecke gesproken kunnen zijn. 
In de herfst van 1848 stond de Voorburgse advocaat in ieder geval in 
contact met zijn oude leermeester.147 

Nuyens, die zich sterk voor de houding van de katholieken in 1848 
interesseerde, vertelde aan Cramer er zeker van te zijn, dat mr. J. J. A. 
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van den Aardwegh de professoren in Warmond overgehaald had zoveel 
mogelijk vertrouwen in Thorbecke te stellen.14e Dezelfde historicus 
noemt Van den Aardwegh bevriend met en bewonderaar van de Leidse 
professor.149 Van den Aardwegh was evenals Meylink een oud-leerling 
van Thorbecke en gezien zijn enthousiaste verdediging van de Thor-
beckedub in oktober 1848 - waarover later - kan men aannemen, dat 
deze Leidse advocaat daar lid van was. l s0 

Het is dus zeer goed mogelijk, dat de Hollandse katholieken be
halve via Storm ook door middel van de relaties, die Meylink en Van 
den Aardwegh boden, contact met Thorbecke gehad hebben. Van veel 
belang kan een eventuele bespreking met Thorbecke niet geweest zijn. 
In de novemberdagen van 1848 deed men alle mogelijke moeite - zoals 
hierna beschreven zal worden - om zich van Thorbeckes overtuiging op 
verschillende punten op de hoogte te stellen. Hoe het ook zij, zolang 
zijn archief nog niet volledig gepubliceerd is, kan niet met zekerheid 
gezegd worden, hoe de verhouding met de Thorbeckianen precies ge
weest is. Waarschijnlijk is slechts over de petitiebeweging in mei of 
juni 1848 overleg gepleegd met de Leidse liberale hoofdman. Over 
de verhouding na de grondwetsherziening ten tijde van de verkiezingen 
is - zoals zal blijken - aanmerkelijk meer bekend. 
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IV. LA JEUNE HOLLANDE TIJDENS DE 

VERKIEZINGSSTRIJD VAN 1848 

1. De eerste verkiezingswerkzaamheden 

De activiteiten van La Jeune Hollande waren begin september 1848, 
zoals boven vermeld werd, * gestaakt. Daartoe hebben zeker de be
moeiingen van de Luikse bisschop bijgedragen, die tot doel hadden één 
associatie van alle Nederlandse katholieken tot stand te brengen en dit 
initiatief door de groep van de notabelen te laten verwezenlijken. Een 
tweede oorzaak lag in het feit, dat de organisator van de jongeren, Cra
mer, zich in augustus lelijk in de vingers gesneden had door Neder
land te verrassen met een zeer ongelukkige brochure, Volksoppermagt 
geheten, in welk geschrift hij - volgens Broere 2 - zeer revolutionaire 
taal uitsloeg, door de opstandige volkeren van Europa in bescherming 
te nemen en door de paus voor te stellen 'als geheel instemmend, en in 
dien zin aan het hoofd van de alom in gang zijnden volksopstand'. 
Cramer kreeg hiervoor van zijn oude leermeester C. Broere een reeks 
brieven te verduren, waaronder één van elf bladzijden, en tenslotte zelfs 
een berispend artikel in De Katholiek.3 De impulsieve Cramer nam dit 
niet en schreef 'van drift vermeesterd' * enkele bittere brieven terug, 
maar veertien dagen later bleek hij zich bij de felle verwijten neergelegd 
te hebben, waarover Broere zijn grote vreugde uitsprak. 8 Aangezien 
de brochure in Nederland niet meer te vinden is, mag men aannemen, 
dat door Cramer in zijn rouwmoedige stemming alle exemplaren uit de 
handel genomen en vernietigd zijn. Natuurlijk mengde Van Bommel, 
die nog in Nederland was, « zich ook in deze zaak en verweet Broere 
bij een diner ten huize van een van de Hollandse jongeren A. Hafken-
scheid, dat hij Cramer veel te hard had aangepakt. 7 De opmerkelijke 
aandacht en activiteit van de Luikse bisschop voor zelfs de kleinste za
ken van de Nederlandse katholieken, die hier weer eens blijken, zijn 
misschien - naast zijn Noordnederlandse afkomst en de vele persoon
lijke relaties hier - mede te verklaren uit de vele teleurstellingen en 
moeilijkheden die hij in zijn eigen bisdom ondervond, waar hij, althans 
volgens de inlichtingen van de Nederlandse gezant in Rome enkele 
jaren tevoren, 'de achting en eerbied van het grootste deel van zijn 
kudde' zo goed als verloren had. β 

Na de rel om de brochure trachtte Broere, die bang was, dat Cramer 
door deze geschiedenis in zijn ijver voor de katholieke zaak bekoeld 
was, zijn jonge vriend onmiddellijk weer enthousiast te maken voor 
de al zo lang begeerde associatie, die de Hageveldse leraar absoluut 
noodzakelijk achtte, nu de directe verkiezingen door de Tweede Kamer 
geaccepteerd waren. » Voorlopig lag echter alle activiteit van La Jeune 
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Hollande op dit punt stil in afwachting van de resultaten van de notabe
len, voor wie de jongeren immers hun werkzaamheden gestaakt hadden. 
De veteranen echter vonden het klaarblijkelijk niet nodig de jongeren 
op de hoogte te houden. Volgens Smits vernamen zij in het geheel niets 
van de notabelen.10 

De eerste rechtstreekse verkiezingen waren nu op til en in verband 
met de belangrijke werkzaamheden, die de Staten-Generaal in de ko
mende jaren te verrichten zouden hebben, waaronder in het bijzonder 
de behandeling van de organieke wetten, vonden de Hollandse jon
geren het van groot belang de verkiezingsactie zo goed mogelijk te or
ganiseren. Begin oktober al stelde Van Vree in een van zijn vele brie
ven Zwijsen ervan op de hoogte, dat in enkele districten van Zuid-Hol
land, waar kans bestond op de keuze van een katholieke afgevaardigde, 
'enige heren' conferenties van uitsluitend katholieken belegden, die 
sterk door hemzelf aangemoedigd werden. Zij knoopten onderhande
lingen aan met de liberalen 'als inter aequales'. Van Vree hoopte, dat 
die conferenties 'ook den grond (konden) leggen, dezerzijds, tot een 
katholieke associatie'. " Waarschijnlijk doelde de Warmondse presi
dent hier onder meer op de katholieke kiesvereniging De Toekomst in 
Den Haag, die in oktober 1848 geformeerd was en volop aan de ver
kiezingsstrijd zou meedoen. Of Zwijsen al of niet met instemming op 
deze berichten gereageerd heeft, is onbekend. 

Van Vree met zijn grote belangstelling voor een katholieke associa
tie zal de groep van 'De Geleerde Man' ook wel hebben aangespoord; 
in ieder geval ging La Jeune Hollande eind oktober, toen er nog steeds 
geen bericht kwam van de notabelen, weer tot actie over. Cramer zond 
op 26 oktober alle correspondenten en relaties van De Tijd een circu
laire toe, waarin hij uiteenzette, dat in elk district een kandidaat ge
steund moest worden, die loyaal en onvoorwaardelijk de nieuwe grond
wet toegedaan was, maar dat het nutteloos was bij het vigerende dis
trictenstelsel overal een katholiek kandidaat te stellen. Cramers con
clusie was, dat 'een oprechte en ongeveinsde samenwerking van de li
berale partij en de katholieken het veiligst leiden (zou) tot een doel, 
hetwelk men zich bij de verkiezingen moet voorstellen'.12 Al degenen, 
die de circulaire ontvingen, werd verzocht door middel van een bij
gevoegde vragenlijst aan de redactie van De Tijd zoveel mogelijk gege
vens te verstrekken over de politieke constellatie in hun kiesdistrict. 

De tweede stap zetten Smits en Cramer door allen, die in juni in 'De 
Geleerde Man' geweest waren, uit te nodigen voor een bespreking op 
zondag 29 oktober bij dr. W. H. van Bree in de stad van Thorbecke, 
Leiden. Dit waren de Amsterdammers Cramer, Hoynck van Papen-
drecht, Lurasco, Van Romunde en Smits (die niet in 'De Geleerde 
Man' was geweest), de Rotterdammer Van der Kun, de Leidenaren 
Van den Aardwegh en Van Bree, de Delftenaar H. A. A. van Berkel 
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en de Voorburgenaar Meylink.13 Allen kwamen op met uitzondering 
van het Rotterdamse gemeenteraadslid Jacq. H. C. van der Kun.1* 
Smits opende de vergadering en lichtte het doel van de bijeenkomst 
toe. Ten eerste, zei Smits, moest de gedragslijn vastgesteld worden 
voor de komende verkiezingen en ten tweede moest de grondvesting 
van een katholieke associatie besproken worden. Over het eerste punt 
werden vier vergaderingen gehouden, namelijk buiten deze vergadering 
nog bijeenkomsten op de zaterdagen 4 en 11 november bij Smits in 
Amsterdam, en tenslotte op de 17e november in Den Haag ten huize 
van het lid van de Hoge Raad, mr. A. Z. Hanlo. 

Op deze eerste vergadering van 29 oktober kwamen de meningsver
schillen, zoals die onder de Nederlandse katholieken heersten, goed 
uit. Nadat mr. J. W. van Romunde voorlopig tot president en dr. J. W. 
Cramer tot secretaris waren gekozen, gaf de laatste een uitvoerig over
zicht van wat door de redactie van De Tijd al ondernomen was. In elk 
kiesdistrict werden via vragenlijsten van De Tijd, zo vertelde Cramer, 
gegevens verzameld over het aantal kiesgerechtigden en het percentage 
katholieken onder hen, over de namen van eventuele katholieke kandi
daten en over de mogelijkheid van aansluiting tussen katholieken en 
liberalen. Verder kon Cramer meedelen, dat 'één van de voornaamste 
leden' van de Amstelsociëteit had toegezegd de kandidaten van De Tijd 
door de liberalen te laten steunen, als de katholieken op hun beurt 
op de kandidaten van de sociëteit wilden stemmen. Niets was nog toe
gezegd en nu wilde Cramer aan de vergadering de vraag voorleggen: 
hoe denken de aanwezigen over een samenwerking tussen de katholie
ken en de Amstelsociëteit ? 

Onmiddellijk vroeg de Leidse vriend van Thorbecke Van den Aard
wegh het woord. Hij vond samenwerking met de kwijnende Amstel
sociëteit zinloos. Het was een aan interne verdeeldheid en baatzucht 
tenonder gaande club, waarvan de 'voornaamste agitateur' mr. S. P. Lip
man zeer ongunstig bekend stond en gewetenloos genoeg was om alle 
beloften, aan de katholieken gedaan, uit eigenbelang te breken. Hoe
zeer de Thorbeckianen in 1848 van de gematigde liberalen vervreemd 
waren, blijkt wel uit deze felle, toch wel ongemotiveerde aanval op de 
joodse liberale advocaat Lipman (1802—1871), van wie immers enkele 
dagen later de brochure De aanstaande verkiezingen van de pers kwam, 
waarin hij het goed recht van de katholieken bij de verkiezingen ver
dedigde. Lipman, die in 1852 zelf katholiek werd, wenste wel tot de 
liberalen, maar overigens inderdaad niet tot de aanhangers van Thor
becke gerekend te worden,15 en daaruit zal de aanval van Van den 
Aardwegh wel te verklaren zijn. Na de verwijten aan het adres van de 
Amstelsociëteit prees Van den Aardwegh de 'veel eerlijker politieke 
club' uit Leiden aan, die beginselvast het beste voorhad met de ka
tholieken, wat wel bleek uit haar kandidatenlijst die verschillende ka-
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tholieken telde. 'Namen als Thorbecke, Olivier, Storm, Wichers, Sloet 
en Goldschmidt' (lees Goudsmit) l e stonden borg voor de kracht en 
eerlijkheid van deze club. Uit de woorden van Van den Aardwegh 
blijkt, dat de Thorbeckeclub - evenals de Amstelsociëteit - leden in 
het hele land telde. Mr. N. Olivier (1808—1869) en mr. J. E. Goud
smit (1813—1882) waren beiden joodse advocaten in Leiden en zeer 
geliefde leerlingen van Thorbecke, die hen beiden graag als zijn op
volgers in het professoraat te Leiden in 1849 gezien had, welke wens 
echter niet in vervulling is gegaan.17 De trouwe Papo-Thorbeckiaan 
Storm (1790—1859) woonde in Breda, terwijl het Tweede-Kamerlid 
mr. B. Wichers (1790—1876), ook een groot vriend van Thorbecke, 
president van het gerechtshof in Groningen was.18 De bekende liberale 
econoom mr. B. W. A. E. baron Sloet tot Oldhuis (1808—1884) kwam 
uit Zwolle, waar hij president van de rechtbank was. le 

Om tot de vergadering terug te keren: na het betoog van de Papo-
Thorbeckiaan Van den Aardwegh verdedigde de Delf tse advocaat Van 
Berkel, zoon van de ijveraar voor de notabelenassociatie, fervent het 
beginsel dat de katholieken een 'tiers-parti' tussen de dominees-knech
ten van de conservatieven en de beginselloze, inwendig verdeelde, baat
zuchtige clan van de liberalen vormden. Dit isolationistisch betoog 
werd geestdriftig bijgevallen door de Amsterdammer mr. C. P. Hoynck 
van Papendrecht, die bovenstaand beginsel in de praktijk tot in het ab
surde wilde doorvoeren door in elk district een katholiek kandidaat te 
stellen, op wie door al zijn geloofsgenoten gestemd moest worden. De 
katholieken, zei Hoynck, zouden zo op den duur sterk worden en hoe
wel ze er voorlopig niets door wonnen, konden ze in ieder geval op 
deze manier de verkiezingen bemoeilijken. Nadat aan Hoynck was uit
gelegd, dat het doel moest zijn de keuze van goede vertegenwoordigers 
en niet obstructie van de verkiezingen, maakten Cramer en Smits tot 
besluit van de discussie nog eens duidelijk, dat 'de katholieke partij' 
ongetwijfeld 'een parti des principes', 'een tiers-parti' was, die haar 
zelfstandigheid moest handhaven, maar dat nu de praktische vraag 
aan de orde was: Aan wie moet de tiers-parti haar stem geven? Beiden 
kwamen tot de conclusie, dat op de conservatieven in geen geval gere
kend kon worden voor de gewenste en noodzakelijke loyale uitvoering 
van de grondwet, maar wel op de liberalen, mits dezen zich openlijk 
tot handhaving der erkende rechten zouden verbinden. 

Hierop werd besloten het volgende programma op deze en komende 
vergaderingen af te werken. De kandidatenlijsten, die door de 'Thor-
beckeclubs' - zoals de notulen vermelden! Kennelijk had de aanval 
op de Amstelsociëteit succes gehad — waren opgesteld, zouden wor
den nagezien en alle kandidaten, die niet bevielen, zouden vervan
gen worden door lieden 'wier echt liberalismus niet verdacht (was)'. 
De Ty^redactie nam op zich deze lijst vervolgens te completeren en, 
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zo nodig, wijzigingen erop aan te brengen met behulp van de inlich
tingen, die uit de diverse districten binnenkwamen. Verder benoemde 
de vergadering een commissie, bestaande uit de drie wijzen Smits, Cra
mer en Van Romunde, om een program, een 'professio f idei', op te stel
len, dat iedere kandidaat als een waarborg zou moeten ondertekenen, 
wilde hij door de katholieken gesteund worden. Over deze waarborg 
zou door de commissie met 'het bestuur der liberale partij ' 20 onderhan
deld worden. De vergadering verklaarde zich akkoord met dit werk
schema, dat reëel was en het midden hield tussen de dwaze isolements-
politiek van een Hoynck van Papendrecht en de doorbraakpolitiek 
van een katholiek als Storm, die zich volledig bij de Thorbeckianen 
aangesloten had. Op advies van Meylink werden na de vergadering 
de door Cramer verzonden vragenlijsten 21 van De Tijd over de kies
gerechtigden en over mogelijke kandidaten nog aan zoveel mogelijk 
vertrouwensmannen in elk kiesdistrict toegezonden, omdat één enkele 
correspondent onmogelijk alle inlichtingen in een heel kiesdistrict van 
45.000 inwoners kon bijeenbrengen. 

Vier november kwam het negental Van den Aardwegh, Van Berkel, 
Van Bree, Cramer, Hoynck, Lurasco, Meylink, Van Romunde en 
Smits weer bijeen ten huize van deze laatste in het Piusgesticht te Am
sterdam. ^ Hier werd besloten zich niet in te laten met de kandidatuur 
in Brabant en Limburg, 'omdat die provincies geheel buiten de invloed 
vielen van het comité'. Uit dit besluit blijkt wel, dat het comité zeer af
hankelijk was van het verspreidingsgebied van De Tijd, die in Noord-
Brabant en Limburg geen invloed bezat, waar De Noord-Brabander en 
het Journal du Limbourg de meest gelezen kranten waren. Vervolgens 
werd de rest van de vergadertijd besteed aan de voortzetting van de 
moeizame arbeid om een volledige lijst van geschikte kandidaten voor 
elk kiesdistrict boven de Moerdijk samen te stellen, mede met behulp 
van de gegevens, die van de correspondenten uit de provincies binnen
kwamen. Helaas waren de inlichtingen, zo vertelde Cramer, schaars en 
onvolledig. In de meeste gevallen kon de vergadering dan ook weinig 
anders doen dan de kandidaat van de Thorbeckeclubs of de Amstel-
sociëteit accepteren, tenzij hij als antikatholiek bekend stond. Als prin
cipe hield men aan, waar kans van slagen was, een katholiek kandidaat 
te stellen en anders loyale protestantse liberalen te steunen. Dit was 
dus enigszins een correctie en aanvulling op het besluit van 29 oktober, 
toen niet uitdrukkelijk gesproken was over de godsdienst van een kan
didaat, en slechts besloten was die kandidaten op de lijsten van de Thor-
beckeclubs te weren, wier 'liberalismus verdacht was'. 
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2. De kandidatuur van Thorbecke 

Een moeilijkheid leverde de kandidatuur van Thorbecke op. 'Eén der 
leden' — waarschijnlijk Van den Aardwegh — beval op de vergadering 
van 4 november met grote nadruk Thorbecke aan voor het tweede kies
district van Zuid-Holland nl. Leiderdorp. Het zou een prachtige ge
legenheid voor de katholieken zijn om Thorbecke een welverdiend blijk 
van achting te geven, aldus de Leidse advocaat. Niet iedereen in de 
vergadering bleek echter gerust over de opvattingen van de Leidse hoog
leraar ten aanzien van het onderwijs. Thorbeckes in augustus schriftelijk 
uitgedrukt verlangen naar staatstoezicht zelfs op het in de grondwet 
hiervan vrijgestelde hoger onderwijs23 en enkele - ons onbekende -
uitlatingen van hem tegenover Meylink 2i deden de geleerde mannen 
twijfelen aan de bereidheid van de liberale leider om hun verlangens 
op dit punt te bevredigen. Met name waren de katholieken bang voor 
mogelijke staatsinmenging in de kleinseminaries en in het door de jezu
ïeten geleide St.-Willibrorduscollege te Katwijk, omdat men meende 
dat Thorbecke deze instituten tot het middelbaar onderwijs zou re
kenen, waarop volgens de grondwet in ieder geval staatstoezicht ver
plicht was. Een onbestemde angst voor staatsdwang, die voortsproot 
uit vage reminiscenties aan het collegium philosophicum, speelde de ge
leerde mannen kennelijk door het hoofd. 

Maar afgezien van de onderwijskwestie waren enkele aanwezigen 
ook van mening, dat in het district Leiderdorp, waar deze kwestie om 
ging, een katholieke kandidaat kans van slagen had en dus volgens 
het door het comité aanvaarde principe de voorkeur moest hebben. 
Het voorstel om Thorbecke te steunen verviel na deze tegenwerpingen. 
Toen men het in de vergadering echter ook niet eens kon worden over 
de kandidatuur ofwel van het comitélid mr. A. A. J. Meylink ofwel 
van de Thorbeckiaan mr. L. D. Storm in dit district, werd een meer
derheid gevonden voor het compromis Van Vree - de president van het 
midden in dit district gelegen seminarie Warmond — te laten kiezen 
tussen beide geloofsgenoten. De Leidenaren Van Bree en Van den 
Aardwegh zouden dit nu uit naam van het comité aan Van Vree ver
zoeken. 

Cramer echter schreef onmiddellijk na de vergadering een brief aan 
Van Vree met het verzoek om ondanks de beslissing van het comité 
toch zijn steun te verlenen aan Thorbecke. 25 Dit nogal subversieve op
treden van Cramer gebeurde echter, naar hijzelf in een brief aan Mey
link uitlegde,2β in overleg met Smits, Lurasco en Van Romunde, die 
van mening waren, dat Thorbecke gemakkelijk voor hun standpunt ten 
aanzien van het onderwijs gewonnen kon worden, 'daar Thorbecke zo 
graag benoemd wordt en bevreesd is zijne kandidatuur te zien misluk
ken'. Het merkwaardige in deze verklaring van Cramer, als hij ten-
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minste de waarheid spreekt, is, dat op de vergadering van 4 november 
zes van de negen aanwezigen dus eigenlijk voor Thorbecke het meest 
gevoeld hebben, ni. Cramer, Smits, Lurasco en Van Romunde en -
naar men mag aannemen - de beide Papo-Thorbeckianen Van den 
Aardwegh en Van Bree, die hun liberale voorman toch wel gesteund 
zullen hebben. Desondanks wogen tijdens de vergadering de onderwijs-
bezwaren blijkbaar zwaarder dan hun voorkeur voor de persoon van 
Thorbecke. Na de bijeenkomst hebben ze hun standpunt kennelijk her
zien. In zijn antwoord aan Cramer verklaarde de Warmondse president 
het van het grootste belang te achten de kans om de liberale leider te 
winnen niet voorbij te laten gaan en er bovendien zeker van te zijn, 
dat een katholieke kandidaat geen kans maakte in het district Leider
dorp. 2 7 Van Vree was het er helemaal mee eens om steun te verlenen 
aan Thorbecke, mits deze waarborgen gaf ten aanzien van het onder
wijs, nl. Onbelemmerde vrijheid in de gehele opleiding dergenen, die 
voor den geestelijken stand bestemd worden'. Zowel Cramer als Van 
Vree probeerde vervolgens, nog voordat er met Thorbecke een over
eenkomst bereikt was, Meylink over te halen van zijn mogelijke kan
didatuur in Leiderdorp af te zien, en met succes, want de Voorburgse 
advocaat verklaarde 11 november niet meer in aanmerking te willen 
komen voor het kandidaatschap in het tweede district van Zuid-Hol
land. 28 Het plan om Storm eventueel te vragen was helemaal van de 
baan, nu Van Vree klaarblijkelijk ook het meest geporteerd was voor 
Thorbecke. 

Nu ging het er dus nog alleen maar om met Thorbecke tot over
eenstemming te komen. Dit werd vergemakkelijkt door wat er intussen 
aan liberale zijde gebeurde. Op 3 november - de dag van de afkondi
ging van de grondwet - was er namelijk een groots diner belegd in 
'De Oude Doelen' in Den Haag, waar de meeste liberale kiesverenigin
gen en clubs vertegenwoordigers heen gezonden hadden, я» De bedoe
ling van de organisatoren was de verkiezingswerkzaamheden door mid
del van een centraal comité te coördineren. Het plan ging uit van het 
Algemeen Handelsblad en de Amstelsociëteit. De opzet mislukte ech
ter volkomen, omdat de verdeeldheid onder de liberalen te groot bleek. 
De aanhangers van Thorbecke, door de secretaris van de Amstelsociëteit 
'de partij van de anarchie' 30 genoemd, werden geleid door de boven 
al genoemde vriend van Thorbecke N. Olivier, die verbonden was aan 
een concurrerend orgaan van het Handelsblad, nl. de fel Thorbeckiaanse 
Arnbemsche Courant onder redactie van mr. J. H. G. Boissevain (1813 
—1870). s l Ondanks heftig verzet van de Donker-Curtianen - de partij 
van Amstelsociëteit en Handelsblad — die centralisatie van de verkie
zingsactie en vereniging van de liberale clubs nastreefden, waarbij 
natuurlijk de in vele steden gevestigde afdelingen van de Amstelso
ciëteit het overwicht zouden hebben, leden deze gematigd-liberalen in 
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'De Oude Doelen' de nederlaag tegen Olivier en zijn medestanders, 
die de zelfstandigheid van de verkiezingsactie in elk district wilden 
handhaven. Na deze mislukte vergadering van 3 november ontbond het 
Handelsblad het centrale comité, dat bestemd was geweest de leiding 
van de liberale verkiezingsactie in den lande in handen te nemen. 32 

Nu stonden de Amstelsociëteit en de Thorbeckeclubs voorgoed onver
zoenlijk tegenover elkaar, maar beide vleugels van de liberale bewe
ging begrepen, dat samenwerking met de katholieken van groot nut 
zou kunnen zijn voor de eigen positie in het land. 

Van de kant van de Amstelsociëteit zocht de secretaris contact met 
Cramer — waarover straks meer — en van Thorbeckiaanse zijde verkreeg 
de aanvoerder van de zegevierende groep in 'De Oude Doelen' Olivier 
op diens eigen verzoek, zoals Van Vree aan Cramer schrijft, s* een 
onderhoud met de Warmondse president om over de steun van de 
katholieken in Zuid-Holland aan Thorbecke te praten. 34 Van Vree 
wilde echter geen toezeggingen doen aan Olivier, vóór Thorbecke zich 
duidelijk over het onderwijsprobleem uitgesproken had, in de zin van 
onbelemmerde vrijheid voor de priesteropleiding, want - zo zei Van 
Vree — 'de keus der kerkoverheden bepalen tot mensen, die een staats
examen hebben willen ondergaan, dat is de kerk overleveren aan am
bitieuzen, die niet altijd de knapsten zijn; dat is daarenboven de in
richting der studiën, nodig en nuttig voor de priester, althans gedeel
telijk onttrekken aan de verordening der Kerk.3S Met deze bood
schap vertrok Olivier uit Warmond. Een bijeenkomst vervolgens op 
10 november van Van Bree en Van den Aardwegh namens het 
comité met 'Olivier c.s.' 3e ten huize van het Leidse gemeenteraads
lid G. H. IJsselsteyn (1797—1859) in de Breestraat leverde geen re
sultaat op, hoewel Van Vree 's morgens nog Van Bree had geïnstrueerd 
de steun aan Thorbecke toe te zeggen, als deze werkelijk in geen enkel 
ander district dan Leiderdorp kans maakte en het onderwijspunt bevre
digend oploste. 37 Waarschijnlijk echter weigerde de liberale leider -
zoals ook al op 4 november in het comité was opgemerkt - in het open
baar nog verklaringen over het onderwijs af te leggen. 

De 12e november werd nu opnieuw een conferentie belegd van de 
twee trouwe joodse paladijnen van Thorbecke, Olivier en Goudsmit, 3 β 

met Van Bree en Van den Aardwegh bij Van Vree in Warmond. Het 
Leidse gezantschap, zoals Van Vree dit viertal noemde, drong er bij 
Van Vree op aan de moeilijkheid op te lossen door zelf schriftelijk aan 
Thorbecke de verlangens inzake het onderwijs voor te leggen. Zo ge
beurde en op de terugweg van Warmond namen de Leidenaren een 
brief van Van Vree voor Thorbecke mee. Nog diezelfde avond, nog 
voor het antwoord van de liberale leider Van Vree bereikt had, besloot 
de president de knoop ten gunste van de professor door te hakken, 
omdat er, zoals Van Vree zich realiseerde, toch geen katholieke kandi-
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daat 'door te halen' was. M De Warmondse president maakte zich 
blijkbaar niet veel zorgen meer over het boven beschreven onderwijs
probleem, of hij heeft het belangrijker gevonden dat de katholieken in 
ieder geval Thorbecke zouden steunen. Hoe het ook zij, een bijeen
komst van pastoors uit de omtrek van Leiden die avond benutte Van 
Vree om de zieleherders te overreden in de kring van hun parochianen 
Thorbecke te 'patrocineren'. De volgende morgen ontving de seminarie-
president bovendien een volkomen bevredigend schrijven van de Leid-
se hoogleraar, waarin deze duidelijk stelde, dat het hoger onderwijs ook 
het onderricht in Latijn en Grieks omvatte en dus grondwettelijk vrij 
was van staatstoezicht. Hiermee was de moeilijkheid ten aanzien van de 
seminaries en het college in Katwijk nu definitief uit de weg geruimd. 

Het comité, dat 11 november op een vergadering in Amsterdam be
sloten had de steun aan Thorbecke te laten afhangen van het resultaat 
van de conferentie bij Van Vree op de dag na de vergadering, werd via 
Van den Aardwegh door Van Vree op de hoogte gesteld van het ver
loop van zaken en zelf vertrok de president naar Zwijsen in Tilburg, 
het verder aan zijn collega-professor Van Kints overlatend de geestelijk
heid in het district ten gunste van Thorbecke nader te instrueren. 4 0 

Verzet tegen de kandidatuur van Thorbecke verwachtte Van Vree niet 
onder de geestelijkheid, tenzij van de kant van Van Wijkerslooth, die 
Storm gekozen wilde hebben, maar na een gesprek met Zwijsen was 
Van Vree verheugd, dat Storm niet kandidaat gesteld was : 'de Noord-
Brabantse afkeuring' zijn we zo ontgaan, schreef hij aan Meylink. 4 1 

Misschien kon Zwijsen het Storm nog steeds niet vergeven, dat deze 
al vóór 1848 liberaal was, toen het sein voor de Noordbrabantse kamer
leden nog hardnekkig op conservatief bleef staan. De steun aan Thor
becke in het comité en in De Tijd, die 14 november Thorbecke nu ook 
aanbeval in Leiderdorp, was thans verzekerd. De vrees van de liberale 
leider, dat hij niet gekozen zou worden - hetgeen Olivier ook tegen
over Van Vree uitsprak - was begrijpelijk door de sterke agitatie van 
conservatieven en andere vijanden van Thorbecke tegen hem, maar ze 
bleek ongegrond. In Leiden werd Thorbecke al bij de eerste stemming 
gekozen en in zelfs vier districten: Leiderdorp, Gouda, Dordrecht en 
Zutfen, kwam hij in herstemming. 42 

Dat de geruchten over de gesprekken tussen de Thorbeckianen en 
de Hollandse katholieken veel opzien baarden en steeds meer opzwol
len, vooral onder conservatieve tegenstanders, blijkt wel uit de uitla
tingen van de anti-Thorbeckiaanse professor С J. van Assen, die ver
ontrust schreef, dat Thorbecke zich op aandringen van Storm in novem
ber 1848 schriftelijk tegenover het seminarie Warmond had moeten 
verbinden tot de zo gevaarlijke 'onbeperkte vrijheid van onderwijs', *3 

en evenzeer uit de aantekeningen van de even conservatieve oud-minis-
ter J. C. Baud, die ervan overtuigd was, dat Thorbecke een werktuig 
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geworden was van de katholieken en hen aan zich verbonden had door 
beloften omtrent het onderwijs. 44 Ook de Pruisische gezant Koenigs-
marck deelde onbewimpeld aan zijn regering mee, dat Thorbecke door 
de katholieken in de Tweede Kamer gekomen was, en niet zonder 
pathos schreef de Thorbecke niet welgezinde Franse gezant Dubois de 
Saligny, dat de liberale leider uit welbegrepen eigenbelang de katho
lieken aan zich dienstbaar had gemaakt door hen aan te moedigen in hun 
hartstochten en vooroordelen en hen zelfs beloofd zou hebben het vi
gerende onderwijssysteem volledig te veranderen overeenkomstig hun 
wensen. « 

3. Verdere activiteiten van het comité en van De Tijd 

De 11e november was het comité voor de derde maal tijdens de ver
kiezingscampagne samengekomen en wel bij Judocus Smits in Am
sterdam. 4e Cramer deed er verslag van zijn gesprek met de secretaris 
van de Amstelsociëteit mr. G. de Qercq (1821—1857). 47 Deze zoon 
van een voorman uit het Réveil, Willem de Clercq, was een liberaal 
met een sterk utopisch-socialistische belangstelling en te zeer een ro
manticus om een goed politicus te kunnen zijn. Na het echec voor de 
Amstelsociëteit in 'De Oude Doelen' had hij de vijfde november con
tact gezocht met Cramer om hem te polsen over eventuele samenwer
king van de katholieken met de liberalen van de Amstelsociëteit. 48 

Cramers woordenvloed over de 'waarlijk niet geringe' macht der ka
tholieken en hun goed georganiseerde verkiezingsactie - hierbij zwaaide 
Cramer met een indrukwekkend pak tabellen - schijnt De Clercq ge
ïmponeerd te hebben. De Clercq stelde voor dat de neef van Dirk Don
ker Curtius, mr. Boudewijn Donker Curtius (1803—1856), als de 
leider van de verkiezingsactie van de sociëteit met Cramer in overleg 
zou treden over de concrete uitvoering van hun samengaan. 4e Ondanks 
dit alles moet de huiver onder de gematigd liberalen om met de ka
tholieken in zee te gaan nog steeds groot geweest zijn, want toen Cramer 
op de vergadering van 11 november dit gesprek met De Clercq ver
haalde, was van het geplande onderhoud met B. Donker Curtius nog 
niets gekomen, en ook daarna kwam er niets van, zoals Cramer later 
schreef. 50 Deze en andere tekenen van de verdeeldheid en het gemis 
aan een krachtige aanpak bij de liberalen verleidden Van Vree tot de 
schampere verzuchting, dat onder de liberalen wellicht evenveel zelf
zucht en egoïsme heerste als onder de katholieken. 51 

Om tot de vergadering van het comité op 11 november terug te 
keren: de aanwezigen besloten in Amsterdam geen katholieken kandi
daat te stellen, omdat die geen kans maakten, gezien het kleine aantal 
katholieke kiezers daar. Voor het geval een conferentie met Donker 
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Curtius alsnog tot stand zou komen, kreeg Cramer de instructie der
halve geen katholieken voor te stellen, maar alleen 'echt liberale ver
tegenwoordigers' te steunen. Vervolgens werd de lijst van geschikte 
kandidaten voor de Tweede Kamer zoveel mogelijk aangevuld en bij
gewerkt naar de laatste gegevens. Voor de Eerste Kamer lagen de za
ken moeilijker. In elk van de 68 districten moesten volgens het voor
lopig kiesreglement52 twee kandidaat-Eerste-Kamerleden door de kies
gerechtigden aangewezen worden. Daarop zou de koning uit de aan
gewezenen de 39 definitieve leden kiezen. De samenstelling op het mi
nisterie in Den Haag van de lijst van kiesgerechtigden en verkiesbaren 
voor de senaat vlotte echter niet zo erg. Het comité kon daarom nog 
geen beslissing nemen over de geschiktheid van mogelijke kandidaten 
en derhalve liet het dit over aan het driemanschap: Smits, Cramer en 
Van Romunde, die zoveel als een coördinerende commissie vormden 
voor de lopende verkiezingswerkzaamheden buiten de vergadering. 

Deze drie wijzen hadden inmiddels ook het programma opgesteld, 
dat iedere kandidaat moest ondertekenen, als hij door de katholieken 
gesteund wenste te worden. Meylink wilde de wensen van de katholie
ken omtrent de vrijheid van onderwijs daarin opnemen, maar dit werd 
door de overige comitéleden unaniem verworpen, waarschijnlijk wegens 
het gebrek aan voor alle katholieken aanvaardbare opvattingen op dit 
punt. Volgens het door het comité goedgekeurde program moest iedere 
kandidaat verklaren te zullen streven naar eerlijke en royale uitvoering 
van alle in de grondwet vastgelegde rechten en vrijheden, vooral door 
1. verlaging van de census voor het kiesrecht, 2. bezuiniging door ver
eenvoudiging en decentralisatie van het bestuur in Nederland en de 
koloniën, 3. vermindering van de belastingdruk op de lagere volks
klasse en op handel en nijverheid. м Dit beslist niet exclusief katholieke 
programma was geheel in overeenstemming met de liberale gedrags
lijn, die De Tijd vanaf begin november de katholieke kiezers voorhield. 
Hij spoorde hen aan alleen te letten op de politieke en niet op de reli
gieuze geloofsbelijdenis van de kandidaten. Als een protestants liberaal 
kandidaat met politieke ervaring staat tegenover een katholiek liberaal 
zonder dit, dan moet, zo schreef De Tijä van 11 november, eerstge
noemde voorgaan. Hij vermaande vooral de Brabanders daaraan te 
denken. Overigens was De Tijd op dit punt zelfs liberaler dan het co
mité. Dat had immers binnenskamers als norm aangenomen, een ka
tholiek kandidaat te stellen, waar dat mogelijk was, en zo dat niet kon, 
dan pas een protestants liberaal. 

Nadat het programma van het comité via de correspondenten aan de 
door het comité geschikt bevonden kandidaat in elk kiesdistrict boven 
de Moerdijk was overgelegd, kreeg men in vrij korte tijd de handteke
ningen van 29 kandidaten onder het program, waaronder van Thor-
beckianen als de Gorkumse burgemeester mr. A. Boxman, de Haagse 
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advocaat mr. G. M. van der Linden en de Groningse rechter mr. В. 
Wichers, maar ook van gematigd liberalen als mr. W. J. C. van Has
selt en mr. W. Wintgens en zelfs van de Amsterdamse anti-revolutio-
naire kandidaat jhr. mr. C. Backer. Vijf andere kandidaten, onder wie 
de liberaal mr. M. H. Godefroi en de antirevolutionair mr. W. baron 
van Lynden, betuigden hun instemming met het programma van het 
comité, maar verklaarden niet bereid te zijn het te ondertekenen, omdat 
zij principiële bezwaren hadden tegen een soort van imperatief man
daat, dat in de grondwet uitdrukkelijk verboden was. Aan Thorbecke 
zelf werd het programma niet voorgelegd, omdat zijn beloften aan 
Van Vree voldoende geacht werden. M Uit deze mengelmoes van kandi
daten blijkt wel hoe ruim het begrip liberaal werd opgevat. Iedereen, 
die niet tegen de grondwet van 1848 gekant was, kon eronder begrepen 
worden. 

Nu de voorbereidende werkzaamheden waren afgesloten, werd de 
goedgekeurde lijst van kandidaten voor de Tweede Kamer aan de apos
tolische vicarissen onder de Moerdijk, de aartspriesters boven de Moer
dijk, de seminariepresidenten, de dekens en de pastoors in heel Neder
land toegezonden met het verzoek de kandidaten op de hun het meest 
geschikt lijkende manier te ondersteunen. Alle correspondenten van 
De Tijd ontvingen eveneens de lijst met het verzoek de kiesgerechtig
den op te wekken aan de goedgekeurde kandidaat hun stem te geven. 65 

De Tijd van 24 en 28 november 1848 bracht nog enkele aanvullingen 
en verbeteringen in de kandidatenlijst aan. In tegenstelling tot het 
comité gaf het blad wel voor Brabant aanwijzingen, o.a. een aanbeve
ling voor de protestant De Jong van Beek en Donk als de meest ge
schikte kandidaat in het district Eindhoven. Met Limburg evenwel liet 
ook genoemde krant zich bij gebrek aan voldoende inlichtingen niet in. 
Verder werden de katholieken door het blad aangespoord overal met 
waarlijk liberaal gezinden kiescomités te vormen. 50 

In de meeste grote plaatsen van het land werden in de november-
maand kiezersbijeenkomsten belegd, waaraan zowel katholieken als 
protestanten deelnamen. Slechts in enkele steden boven de Moerdijk 
werden kiezersvergaderingen gehouden van louter katholieken. En al
leen in Den Haag vormde zich zelfs een officiële vereniging van ka
tholieke kiesgerechtigden en wel onder leiding van de 48-jarige rente
nier graaf Fortune Duchastel (1800—1867), de herdersdichter mr. J. 
F. A. Leesberg (1805—1889) en de majoor-in-ruste baron E. B. Wit
tert van Hoogland (1798—1881). 57 Dit katholieke trio stichtte in ok
tober 1848 de kiesvereniging De Toekomst, die tot doel had 'onze 
godsdienstige belijdenis, hare regten en leden te beschermen tegen on
derdrukking, miskenning en aanvallen'. S8 Dit doel en de naam had de 
deftige vereniging overgenomen van het volksblad De Toekomst met 
de ondertitel Katholiek Weekblad, dat sinds maart 1848 iedere zondag 
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bij de firma Van Langenhuysen in Den Haag verscheen. Het blad werd 
betaald en geredigeerd door twee katholieken: de kolenboer E. P. Borst 
(1803—1867) en de koekebakker J. F. van Heerdt (1810—1882), die 
in Den Haag bekend stond als 'de politieke bakker'. 5» Met groot en
thousiasme roerden de vereniging en het nu aan haar verbonden blad 
zich in de verkiezingsstrijd tot verontwaardiging van zowel Thorbeckia-
nen als conservatieven, die beweerden, dat deze afzondering op gods
dienstige basis de politieke strijd onnodig vertroebelde. eo Met de Am-
stelsociëteit trad de Haagse vereniging wel in contact, o.a. om gezamen
lijk verkiezingsaktie te voeren, maar De Toekomst wilde daarbij vol
ledig haar zelfstandigheid als katholieke vereniging behouden. e l Of 
van deze samenwerking werkelijk iets is terechtgekomen, is mij onbe
kend. 

Behalve in Den Haag werd ook in Schiedam, waar de tegenstelling 
katholiek-protestant scherper geweest moet zijn dan elders, β2 een ka
tholieke kiezersbijeenkomst gehouden. De katholieken overheersten er 
het zakenleven, vooral in de jeneverbranche, maar telden bijna geen 
geloofsgenoten onder de overige notabelen. Een lid van de vooraan
staande familie Nolet, namelijk de koopman A. Nolet Czn. (1785— 
1861), lid van de gemeenteraad, bekleedde het presidium in de ka
tholieke kiesvergadering. e 3 Eenzelfde situatie als in Schiedam veroor
zaakte in Nijmegen de aaneensluiting van de katholieken in een eigen 
comité. Ook hier bestond een diepe kloof tussen de katholieken - de 
bedrijvige burgerklasse - en de protestanten - een soort regentenkaste 
- . M In Nijmegen leidde dit tot de vorming van een kiescomité, waarin 
echter niet zozeer de burgerij als wel de buiten Nijmegen wonende 
katholieke grootgrondbezitters de toon aangaven, o.a. jhr. G. E. G. С. K. 
Dommer van Poldersveldt (1817—1862) uit Ubbergen, jhr. mr. С E. 
J. F. van Nispen van Pannerden (1807—1870) uit Zevenaar en mr. 
H. van Berkel (1783—1862), die in juli 1848 ontslag genomen had 
als burgemeester van Delft en sindsdien op zijn landgoed in Beek bij 
Nijmegen woonde, ω Ook in Utrecht, waar de katholieken zich in de 
algemene liberale kiezersvergadering achteruitgesteld voelden, werd een 
aparte bijeenkomst van roomse kiesgerechtigden gehouden op 24 no
vember onder leiding van S. Р. С Koene (1814—1893). β β 

Om te voorkomen dat de plannen van La Jeune Hollande en de 
plaatselijke verenigingen of comités elkaar zouden doorkruisen, werd 
voor de eerstvolgende vergadering van het comité J. B. Nolet (1806— 
1894) uit Schiedam uitgenodigd, die in juli al aan La Jeune Hollande 
had meegewerkt, m en uit Den Haag de president van De Toekomst, 
graaf F. Duchastel. Met het Nijmeegse comité trad La Jeune Hollande 
niet in contact, waarschijnlijk omdat Nijmegen onder het vicariaat 
Den Bosch viel en derhalve over één kam werd geschoren met Noord-
Brabant, waarmee het comité zich niet zou bemoeien. Nolet sloeg de 
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uitnodiging af, maar op de vergadering van het comité op de 17e no
vember 1848 in het Haagse buitenhuis van mr. A. 2. Hanlo (1802— 
1849) kwamen wel graaf Duchastel en ook de Rotterdammer Jacq. 
H. C. van der Kun, die sinds 'De Geleerde Man' in juni 1848 niet meer 
verschenen was. Op verzoek van beide heren zou het comité zich niet 
bemoeien met de gang van zaken in Den Haag en Rotterdam, omdat 
invloeden van buiten daar 'weinig baten zouden', «e Van der Kun was 
in Rotterdam door een gemengd liberale vereniging kandidaat gesteld 
voor de verkiezingen en hij wilde er vooral voor waken zijn geloofs
overtuiging in de verkiezingsstrijd te zeer in het geding te brengen, ее 
Beiden achtten het eveneens beter, dat ook De Tijd zich zo weinig mo
gelijk zou inlaten met de verkiezingsactie in beide steden. 

Door deze gang van zaken viel de activiteit van De Tijd en het comité 
in beide plaatsen weg. Ook gebeurde het wel, dat op verzoek van ka
tholieke kiesgerechtigden De Tijd alsnog zijn standpunt wijzigde en in 
verschillende districten andere kandidaten aanbeval dan degenen, die 
aanvankelijk door het comité aanvaard waren en die het beginselpro
gramma getekend hadden. Smits en Cramer hadden het recht tot der
gelijke wijzigingen ook uitdrukkelijk voor De Tijd gereserveerd. 70 Uit 
de definitieve kandidatenlijst, zoals die eind november in De Tijd ge
propageerd werd, blijkt dat het blad in het bijna volledig katholieke 
Brabant liefst drie protestantse kandidaten steunde en maar zes ka
tholieke: opmerkelijk 'liberaal' dus; in Gelderland vier katholieken en 
vier protestanten. In de rest van het land (Limburg uitgezonderd) wer
den niet meer dan drie katholieken op een totaal van 46 districten 
gesteund. Evenals die van het comité vertoonde de lijst een bijzonder 
heterogeen beeld: van de antirevolutionair Groen van Prinsterer, die 
overigens door het comité in geen enkel district aanvaard was, via ge
matigd liberalen als D. Donker Curtius, Α. J. Duymaer van Twist en 
baron J. К. van Goltstein tot Thorbeckianen als J. Heemskerk Bzn., 
В. Wichers en Thorbecke zelf. Ook hier gold dat iedere kandidaat voor 
de katholieken acceptabel was en het predikaat 'werkelijk liberaal' kreeg, 
als hij de grondwet van 1848 loyaal accepteerde. Dat mannen als Groen 
van Prinsterer tegen de beginselen waren, die aan deze constitutie ten 
grondslag lagen, werd als irrelevant beschouwd, zolang ze de grondwet 
op loyale wijze in praktijk wilden brengen. Tot 30 november herhaalde 
De Tijd iedere dag zijn opwekkingen om bovengenoemde kandidaten 
te steunen. 

De comitéleden namen voor het grootste deel zelf ook aktief deel 
aan de verkiezingswerkzaamheden. Mr. H. A. A. van Berkel - zoon van 
de oud-burgemeester - was ondervoorzitter van een liberale kiesver
eniging in Delft en kandidaat voor de Tweede Kamer in diezelfde 
stad. 71 Van Bree en Van den Aardwegh hadden het druk met het 
contact tussen Leiden en Warmond, zoals boven verhaald is. Hoynck 
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van Papendrecht trok uit naar Amersfoort om daar persoonlijk inlich
tingen over de kandidaten in de Utrechtse districten te gaan inwin
nen. 72 Ook Van Vree werd ingeschakeld en deed vol geestdrift mee 
aan het verkiezingswerk. Buiten zijn bemoeienissen met de kandidatuur 
van Thorbecke verzamelde hij een volledig arsenaal van gegevens over 
de Gelderse kiesdistricten en de kandidaten daar. 73 Via zijn broer 
J. G. van Vree, die rentmeester was bij J. A. C. A. van Nispen van 
Sevenaer, en via deze Van Nispen, die kandidaat was in het district 
Doetinchem, wist de Warmondse president de gegevens te verkrijgen. 

In Amsterdam had Lurasco zitting in een kiescommissie, die op eigen
aardige wijze tot stand was gekomen. Op 11 november was in het co
mité besloten in de hoofdstad geen katholieken kandidaat te stellen, 
maar bij een eventueel contact met de Amstelsociëteit slechts aan te 
dringen op echt liberale vertegenwoordigers. Zes dagen later, bij Hanlo, 
drong Cramer er echter op aan kiezersvergaderingen te organiseren van 
uitsluitend katholieken, omdat de verkiezingsbijeenkomsten in de hoofd
stad een sterk 'hybridisch karakter' droegen. 74 Het comité achtte de 
tijd echter al te ver verstreken en verwierp het voorstel van Cramer. 

Het hybridische karakter, zoals Cramer het noemde, zat in de gang 
van zaken met de Amstelsociëteit, die na de mislukking van de lan
delijke verkiezingsactie de touwtjes in de hoofdstad in handen wilde 
houden en daarom op 14 november in 'Frascati' een grote openbare 
kiezersbijeenkomst belegde. De sociëteit kwam daar met een dergelijk 
nietszeggend program naar voren, dat 'de meest behoudende kiezers, 
zich als bekende vrijzinnigen voordoende', het in zijn geheel aanvaard
den. Daarom moesten zij door de sociëteit wel geaccepteerd worden. 
Op deze manier maakten zij zich ten naastenbij van de hele leiding van 
de verkiezingsactie meester, zoals het Handelsblad twee jaar later ook 
toegaf. 75 De wraakoefening van de conservatieven op de vele eclatante 
verkiezingssuccessen van de sociëteit vóór 1848 was gelukt en wel in de 
eerste sociëteitsvergadering, waarbij het tot dan toe besloten gezelschap 
zich voor iedereen openstelde. Nu was door gebrek aan een welomlijnd 
programma en aan een goede organisatie de zaak de gematigd liberalen 
volledig uit handen gelopen. 7e Verheugd rapporteerde de gouverneur 
van Noord-Holland aan de koning, dat 'gematigden' (lees: conserva
tieven) op deze kiezersbijeenkomst enigen hadden doen toevoegen 
aan het comité van het 'al te liberale Handelsblad'.77 Het Handelsblad 
merkte de volgende dag slechts terloops op het zonderling te vinden, 
dat er verscheidene kiezers waren, die men niet verwachtte, 'mannen 
van het behoud'. Waarschijnlijk op dezelfde bijeenkomst hebben enkele 
katholieken zich ook laten opnemen in het verkiezingscomité van de 
Amstelsociëteit. Uit De Tijd van 15 november blijkt namelijk, dat Cra
mers oom С F. Lurasco (1797—1882) samen met de katholieken 
jhr. mr. F. L. H. J. Bosch van Drakestein (1799—1866), A. W .F. 
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Herckenrath (1794—1869) en J. F. Alberdingk Thijm (1788—1858) 
in het zeer uitgebreide verkiezingscomité, dat op de avond tevoren in 
'Frascati' was geformeerd, zitting genomen hadden. Het stond onder 
leiding van B. Donker Curtius en S. P. Lipman en verklaarde o.a. twee 
katholieken, te weten de president van La Jeune Hollande J. W. van 
Romunde en Bosch van Drakestein tot geschikte kandidaten voor de Eer
ste Kamer. Het falen van de Amstelsociëteit als organisatie van gema
tigd liberalen bij de eerste directe verkiezingen had zijn ondergang ten 
gevolge. Januari 1849 ontbond de sociëteit zich en daarmee verdween 
de eens zo roemruchte vereniging geruisloos van het politieke toneel. 7 β 

4. De afloop der verkiezingen 

Op 30 november hadden de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats. 
In veel districten, waar geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid 
had behaald, moesten herstemmingen gehouden worden. Daardoor 
waren pas tegen 20 december alle uitslagen bekend. Bij de nabeschou
wingen sprak De Tijd zijn grote teleurstelling uit over het feit, dat 
boven de Moerdijk met uitzondering van Doetinchem, waar jhr. J. A. 
C. A. van Nispen van Sevenaer (1803—1875) gekozen was, nergens 
een katholieke kandidaat in de Kamer gekozen was. 7» Nu de protes
tanten, aldus De Tijd, zo weinig verdraagzaam waren gebleken, stond 
het blad enigszins wantrouwend tegenover de loyaliteit, waarmee de 
grondwet in praktijk gebracht zou worden, en tegenover de werkelijk 
liberale geest van het grote aantal liberaal gezinde verkozenen. De uit
slagen waren de katholieken dus wel zeer tegengevallen. 

In hoeverre De Tijd en het comité werkelijk invloed op de verkie
zingen gehad hebben, is moeilijk te bepalen. Een goed geïnformeerd 
man als de gouverneur van Noord-Holland meende de invloed van de 
katholieken wel te bemerken. Hij schreef de koning, dat 'uit velerlei 
kentekenen (was) gebleken, dat zowel van de Rooms-Catholieke zijde 
als van de liberale zijde uit een centraal punt (was) gewerkt geworden, 
en wel veelal in overeenstemming. De gematigden hebben zich alleen 
plaatselijk verstaan'. 80 Van de veertig kandidaten boven de Moerdijk, 
die mede door De Tijd gesteund waren, hadden negenentwintig zitting 
gekregen in de Tweede Kamer, die aanzienlijk van samenstelling ver
anderd was. Slechts drieëntwintig waren oudgedienden op een totaal 
van achtenzestig leden. Extra bemoeilijkt wordt een juiste bepaling 
van het succes van de verkiezingsaktie, doordat het getal van de katho
lieke kiezers niet bekend is. 

Bovendien is niet na te gaan, in hoeverre zij de aanwijzingen van het 
comité en De Tijd hebben opgevolgd. Vele katholieken zullen deze 
aanwijzingen niet eens bereikt hebben, omdat De Tijd nog maar weinig 
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gelezen werd en slechts ongeveer 700 abonnees gehad moet hebben. e l 

Het Algemeen Handelsblad met ongeveer een 5.000 abonnees werd 
door veel meer katholieken gelezen, sa Daar komt nog bij, dat sommige 
kandidaten in andere districten werden gekozen dan waar ze door De 
Tijd gesteund werden en ook dat De Tijd zijn steun in sommige geval
len veranderde in de loop van de verkiezingsstrijd of bij de latere her
stemmingen. Dit alles maakt het nagenoeg onmogelijk de invloed van 
het comité en De Tijd na te gaan. Wel kan men in ieder geval consta
teren, dat inderdaad de liberalen — nl. zij, die de grondwet van 1848 
loyaal in praktijk wilden brengen - krachtig en onvoorwaardelijk ge
steund werden dooi De Tijd, die voortdurend herhaalde, dat alleen de 
politieke opvattingen van de kandidaten van belang waren. 

Met iets meer reserve hadden de liberalen steun gekregen van de 
kant van het comité. Dit had immers bepaald in eerste instantie steeds 
een katholiek, indien mogelijk, te pousseren. Door de praktische on
mogelijkheid hiervan kwam het er toch op neer, dat met volle instem
ming van de comitéleden krachtig steun verleend werd aan de liberalen. 
Uit het feit nu dat ondanks deze katholieke hulp de protestantse libe
ralen boven de Moerdijk nergens buiten het district Doetinchem de 
enkele voorgestelde katholieke liberale kandidaten verkozen hadden, 
concludeerden de katholieken, dat de protestantse liberalen wèl discri
minatie toepasten op godsdienstige grond. Zowel het bij vele protes
tanten latent aanwezige antipapisme als de interne verdeeldheid onder 
de liberalen hebben de steun aan de katholieke kandidaten verhinderd. 
De irenische Thijm uitte zijn teleurstelling hierover in het sarcastische 
gedicht: 'Jubelzang van een katholieke Amsterdammer' e3 met o.a. deze 
strofe over het katholieke aandeel aan de verkiezingen: 

Om er anderen 'door te halen' 
Daartoe zijn ze goed genoeg; 
Even stemmen - en betalen -
dan weer rustig aan de ploeg ! 
Wil dan, Muze, 't heeklen laten ! 
Wat vermeet ge u meé te praten ! ! 
Vivant onze neokraten ! ! ! 

Na de eenheidsroes van 1848 werd de controverse tussen katholieken 
en protestanten mede door de verkiezingsuitslag weer langzaam scher
per. In januari 1849 constateerde de gouverneur van Noord-Holland 
dan ook 'dat sectenijver en een geest van wantrouwen jegens anders
denkenden in het stuk van godsdienst eerder toenemende dan afne
mende zijn', e* 
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V. HET STREVEN NAAR EEN 

KATHOLIEKE ASSOCIATIE 1848—1850 

1. De comitéleden in 1848 en de personen op de achtergrond 

Op de vergadering van 29 oktober 1848 had La Jeune Hollande niet 
alleen de verkiezingswerkzaamheden aangepakt, maar ook waren daar 
de associatieplannen weer op tafel gekomen. Cramer had een ontwerp 
gemaakt, dat overigens niet veel meer betekende dan een huishoudelijk 
reglement. Het was geïnspireerd op het programma van de Katholieke 
Associatie van Duitsland, die begin oktober in Mainz was opgericht.1 

Het belangrijkste artikel stelde als doel van de Nederlandse associatie: 
'handhaving van de godsdienstige vrijheid'. Van Vree had - op ver
zoek van Cramer - als zijn mening hierover te kennen gegeven dat 
deze doelstelling nogal algemeen en onbestemd was en verder had hij 
er op aangedrongen, dat het 'brandpunt van werking' in ieder geval in 
Holland zou komen te liggen en niet in Brabant of Limburg. 'De vijand 
is hier, niet daar', motiveerde hij kort. 2 Uit de brief van Van Vree 
spreekt bovendien de vrees dat het volgens dit ontwerp in Amsterdam 
geplande hoofdbestuur (i.e. Cramer, zoals Van Vree natuurlijk zeer 
goed wist) te veel macht zou krijgen en te zeer naar eigen willekeur 
de associatie zou kunnen leiden. En nu op de vergadering van 29 ok
tober overhandigde Cramer dit ontwerp, dat, naar zijn zeggen, al 'on
der vrienden veel besproken, gecorrigeerd en gerevideerd was', aan de 
leden van het comité. Men besloot de bespreking van het ontwerp tot 
na de verkiezingen, die immers de volle aandacht opeisten, uit te stel
len. 

In afwachting hiervan moest het comité zo representatief mogelijk 
gemaakt worden. Eind oktober bestond het uit negen man, van wie er 
liefst vijf uit Amsterdam afkomstig waren. De grote stuwkracht was de 
secretaris, de 31-jarige Cramer (1817—1884). Hij had ongetwijfeld 
het grootste aandeel in alle werkzaamheden, maar er moest voortdurend 
leiding gegeven worden aan deze man zonder 'vastheid in zijne opi-
niën' 3 en zonder mensenkennis. 4 Daarbij kwam nog zijn gemis aan 
zelfbeheersing, dat hem doldrieste artikelen of brochures deed schrij
ven, die zijn brave geloofsgenoten in opschudding brachten, s en zijn 
surplus aan eerzucht, dat toenam bij ieder openbaar optreden en dat 
hem zeer veel vijanden bezorgde. Zo groeide Cramer vanaf 1848 lang
zamerhand uit tot de man, die in 1855 door de felle polemist, maar 
irenische katholiek P. Dekker jr. (1812—1861) genoemd werd 'een 
verflenste apostel, die zich opdoet en uitroept als een Atlas, die het ka
tholicisme in Nederland op zijn schouders draagt'. Dekker karakteri
seerde hem verder als de waggelende aap van de Franse journalist Louis 
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Veuillot: de Fouquier-TinviUe β van het ultramontanisme, en verweet 
Cramer zijn huichelachtige houding, die ieder verdraagzaam katholiek 
in zijn rechtzinnigheid verdacht maakte en het katholicisme opofferde 
aan eigenbelang en heerszucht.7 Van Vree gaf in zijn brief aan 
Zwijsen een iets milder oordeel: 'Ik vrees dat C(ramer) mettertijd 
kwaad zal stichten, hoe goed zijn bedoelingen ook mogen zijn. Hij is 
ambitieus-ijdel of ij del-ambitieus'. 8 

Voorlopig probeerde vanaf 1848 de vier jaar oudere Judocus Smits 
(1813—1872) - als eigenaar en hoofdredacteur van De Tijd de werk
gever van Cramer - zijn onderredacteur zoveel mogelijk leiding te ge
ven, hierin bijgestaan door С F. Lurasco (1797—1882), die door Cra
mer zelf zijn mentor werd genoemd. 9 Deze Amsterdamse klokkenhan-
delaar van Italiaanse afkomst, 21 jaar ouder dan Cramer en verwant met 
diens schoonfamilie, 1 0 bezocht Cramer dagelijks. Hij was volgens Thijm 
en Smits een man met een grote mensenkennis en met een weldadige 
invloed door zijn tactvol, beschaafd optreden. п 

Met de grote vriend uit zijn studentenjaren, de nu 28-jarige Jozef 
A. Alberdingk Thijm (1820—1889), pleegde Cramer iedere week 
overleg over alles wat in het comité te gebeuren stond.12 Daadwer
kelijk bemoeide Thijm zich echter niet met landelijke politieke kwes
ties, tenzij deze 'in botsing kwamen met zijn ideeën over God, Gezag, 
Natie en Katholicisme', zoals zijn jongste zoon later opmerkte. 18 Klaar
blijkelijk gebeurde dit zeer zelden en het enige, waarvoor Thijm meer 
dan incidentele belangstelling toonde, waren de verkiezingen in Am
sterdam. 14 Hij was te veel een gevoelsmens en ook te veel 'solist' tussen 
zijn geloofsgenoten, om aan activiteiten als die van het comité deel te 
nemen. Daarbij komt nog, dat de wegen van Thijm en Cramer steeds 
verder uiteenliepen, naarmate de laatste een halsstarriger ultramontaan 
werd. Toch was volgens Cramer de ontmoeting met Thijm iedere dins
dagavond zeer belangrijk voor de zaken in het comité, omdat in dat on
derhoud een definitief standpunt in veel kwesties werd bepaald. 

Naast het actieve drietal Smits-Lurasco-Cramer waren er, zoals ge
zegd, nog twee Amsterdammers: mr. J. W. van Romunde (1802— 
I860),15 lid van het gerechtshof in Amsterdam en voorlopig president 
van het comité, en mr. С. P. Hoynck van Papendrecht (1817—1892), 
advocaat. De laatstgenoemde maakt de indruk een niet al te snugger 
man geweest te zijn, gezien o.a. zijn dwaas obstructieplan bij de verkie
zingen 1 β en zijn rapport over de meest geschikte verkiezingskandidaat 
voor het district Amersfoort, dat hij nota bene drie weken na de ver
kiezingen eindelijk uitbracht.17 Begin 1850 moet hij uit het comité 
verdwenen zijn.18 Van Romunde nam al na enkele maanden, in het 
voorjaar van 1849, ontslag uit het comité, volgens Cramer omdat be
sloten was alle gemaakte onkosten hoofdelijk om te slaan.19 Misschien 
was op zijn uittreden ook van invloed, dat Cramer in feite het comité 
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overheerste en de president daardoor volledig op de achtergrond raakte. 
Uit Leiden kwamen dr. W. H. van Bree (1814—1850) en mr. J. J. 

A. van den Aardwegh (1812—1860). Van Bree, een Eindhovense bak
kerszoon, had zich na zijn studententijd in Leiden als arts daar geves
tigd en was er gehuwd met de winkeliersdochter Anna Louisa Schmier. 
Hij was een groot ijveraar voor de vorming van een associatie, waarvan 
hij de definitieve mislukking in mei 1850 nog meemaakte, voor hij in 
september daarop overleed. Van den Aardwegh was de zoon van een 
Leids distillateur; na zijn rechtenstudie bleef hij twintig jaar onge
huwd, tot hij pas in 1859 trouwde met Johanna Antonia Coebergh 
van den Braak. Deze Leidse advocaat tekende in 1844 al een petitie 
voor grondwetsherziening en stond in 1847 te boek als een van de wei
nige katholieke leden van de Amstelsociëteit. Zoals uit de verkiezings
strijd van 1848 bleek, was hij een vurig Thorbeckiaan. 

Uit Delft zat de zoon van de oud-burgemeester van deze stad in het 
comité: mr. H. A. A. van Berkel (1809—Івбб), 2» die Henri heette, 
maar door Smits steevast Adriaan genoemd werd. Aan alles wat Cramer 
ondernam, deed hij mee en Cramer beschouwde hem dan ook als een 
van zijn trouwste vrienden. 2 1 Sinds 1846 bekleedde deze telg uit een 
zeer aanzienlijke katholieke familie de functie van advocaat bij de Hoge 
Raad. Hij was bevriend met de ruim 12 jaar oudere Voorburgse advo
caat mr. A. A. J. Meylink (1797—1863). ^ Deze en Lurasco waren 
de twee oudste leden van het comité. Meylink was een zeer begaafd 
en veelzijdig man, die aan verschillende universiteiten in Europa zich 
in alle mogelijke studierichtingen verdiept had tot aan Sanskriet en 
astronomie toe. De financiële middelen daartoe bezat hij in ruime 
mate, aangezien hij afstamde van een zeer gefortuneerde Amsterdamse 
handelsfamilie. Uit de notulen blijkt, dat hij langzamerhand binnen het 
comité de grote opponent van de overijverige en eerzuchtige Cramer 
werd, en samen met zijn vriend Van Vree evolueerde Meylink van 
sympathie voor Cramer tot vijandige verkoeling. In politiek opzicht 
ontwikkelde hij zich van medeopsteller van het junimanifest in 'De 
Geleerde Man' 2S — dus een met de liberalen sympathiserend katholiek — 
tot een conservatief, 'kwaadaardig Ultramontaan, een ondergeschikt 
werktuig van Rome' 2 4 - dus een katholiek, die het liberalisme ver
achtte. 

Achter deze kleine groep van negen man stonden Van Kints, Broere 
en vooral Van Vree. De Warmondse hoogleraar C. van Kints liet 
Cramer steeds van zijn belangstelling voor een associatie blijken en 
moedigde hem aan. C. Broere (1803—1860), leraar in Hageveld en 
zweverig, maar bezielend wijsgeer, 25 had Cramer als leerling in de 
klas gehad 2 β en bleef diens leermeester en trouwe vriend tot aan zijn 
dood. Hij zocht Cramer vaak op en besprak met hem dan alle vragen 
van de dag. 2 7 Broere vooral is mede schuldig aan de ontwikkeling van 
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zijn leerling tot adept van Veuillot, tot de ongenuanceerde, starre ultra-
montaan. 2 e Typerend voor hun beider afwijzing van de eigentijdse 
inzichten zoals die van het liberalisme, is de passage uit een brief van 
Broere, waarin hij Cramer schreef dat despotisme als overdrijving van 
het gezag verkieslijker was dan democratie, die, volgens hem, de ont
kenning van elk gezag was. м 

Niemand heeft buiten Cramer meer voor de totstandkoming van de 
associatie geijverd dan de Warmondse president Van Vree (1807— 
1861). Hij gaf Cramer sinds 1847 alle steun en wendde al zijn invloed 
aan voor de zo begeerde associatie. Deze hypernerveuze, zeer intelli
gente man met zijn bij uitstek nuchtere, kritische kijk op zaken (maar 
niet op personen), had echter grote vrees voor vérgaande lekenbemoeie
nis in religiosis en aanverwante zaken zoals het onderwijs. 30 Toen de 
onstuimige Cramer, wiens karakter in feite niet harmonieerde met dat 
van Van Vree, zich hoe langer hoe meer, vooral na 1850, op eigen 
houtje inzette voor het herstel der hiërarchie en de organisatie van het 
katholieke onderwijs, keerde Van Vree zich geleidelijk van hem af. 
Daarbij kwam nog dat Cramer sinds begin 1849 steeds meer steun 
had gezocht bij de internuntius, tevens vice-superior van de Hollandse 
Missie, graaf Carlo Belgrado (1809—1866). Van Vree meende dat 
Cramer door 'zeker aantal van personen, waaronder ook B(elgrado) 
zelf over het paard getild (werd) '. 3 i 

Dit steunzoeken bij de internuntius met voorbijgaan van de eigen 
geestelijkheid was een karakteristieke trek van de ultramontanen in heel 
Europa ю en in Nederland was het wel bijzonder gemakkelijk door het 
nog steeds ontbreken van een normale bisschoppelijke kerkinrichting. 
Van Vree haatte de Italiaan, wiens grootste verlangen het was zo spoe
dig mogelijk een belangrijk man te worden, op welke manier dan ook. 
Belgrado was in de ogen van Van Vree een nietsnut, een querulant, een 
verkwister en een domme bemoeial, die alleen maar kwaad stichtte in 
Nederland. э з De manier, waarop de vaak overspannen Van Vree over 
Belgrado zijn hart luchtte in zijn brieven aan de rustige Zwijsen, doet 
dikwijls enigszins hysterisch aan. De kerkhistoricus Van der Loos noemt 
Van Vree dan ook kortweg een 'zenuwlijder'. ** Als er één stimulans 
was vanaf 1848 voor Van Vree om te ijveren voor een normale bis
schoppelijke kerkinrichting, dan was het wel zijn hartgrondige afkeer 
van deze Italiaan, 'een onbekend vreemdeling, die zich noch liefde 
noch achting heeft weten te verwerven bij de bevolking en de geeste
lijkheid', s« Dit oordeel wordt door de evenwichtiger Smits bevestigd: 
Belgrado mist alle gezag en invloed. Men lacht openlijk om hem en zijn 
besluiten. s e 

Overigens had Belgrado zich de eerste tijd in Nederland tot het einde 
van 1848 vrij rustig gehouden. Alleen bij de Romeinse autoriteiten deed 
hij sinds juli steeds weer zijn beklag over het uitstel van zijn bisschops-
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wijding, hetgeen hij als een groot onrecht ervoer. S7 Eind 1848 begon 
de Italiaan na zijn inwerkperiode het vice-superioraat daadwerkelijk 
uit te oefenen en kwam uitgerekend in conflict met de lichtgeraakte 
Van Vree, die volgens Belgrado zijn lessen in de moraaltheologie maar 
aan een ander moest overdragen en naast zijn presidentschap de functie 
van econoom in Warmond op zich nemen. Andere bemoeiingen van 
Belgrado met de interne gang van zaken op het seminarie ondermijnden 
volgens de president de tucht en getuigden van een volslagen gebrek 
aan inzicht bij de vice-superior, die geen begrip had voor de situatie op 
Warmond, s» 

Tezelfdertijd veroorzaakte Belgrado in zijn functie van internuntius 
in de deftige Haagse diplomatieke wereld enige opschudding door 
zich opeens volstrekt oneens te verklaren met de protocolaire rangorde, 
zoals die door de mogendheden aanvaard was op het congres van 
Wenen in 1815. Nu Rome hem nog niet belangrijk genoeg achtte om 
bisschop te worden, wilde hij zich laten gelden in de diplomatieke we
reld. De gezant van het trotse Britse rijk E. C. Disbrowe zou zijn eerste 
slachtoffer worden. Tot stomme verbazing van het corps diplomatique 
eiste Belgrado - met zijn ervaring in de diplomatie van precies zes 
maanden - voorrang boven de deken van het corps Disbrowe bij alle 
openbare gelegenheden en toen hem dit geweigerd werd, stelde hij 
deze eis nogmaals nadrukkelijk in een 'officieuse manifestation' aan de 
Nederlandse regering. 39 Hij wenste zelf de rang te krijgen van 'Doyen 
de droit du Corps Diplomatique'. Uiteraard verwierp de Nederlandse 
regering bij monde van de minister van buitenlandse zaken mr. L. A. 
Lightenvelt deze dwaze aanspraak. Belgrado gaf echter de strijd niet op, 
kwam openlijk voor zijn aanspraken uit en meed de bijeenkomsten, waar 
hij voorrang zou moeten eisen. De zaak werd voor de Nederlandse re
gering onaangenaam, toen de gezanten van de drie grote niet-katholieke 
mogendheden, Engeland, Pruisen en Rusland, een soort triple alliantie 
sloten om de pretenties van Belgrado de kop in te drukken. 40 Nog wist 
deze echter van geen wijken. Hierop wierp de Engelse minister-presi
dent Lord Palmerston zich in de strijd en maakte de Nederlandse re
gering duidelijk, dat Hare Majesteits regering het als een persoonlijk 
affront zou opvatten, indien de positie van de Engelse gezant in Neder
land niet gerespecteerd werd volgens het reglement van Wenen. Nu 
besloot minister Lightenvelt rechtstreeks stappen te doen bij de pau
selijke regering en daarop heeft Antonelli Belgrado waarschijnlijk de 
les gelezen. In augustus 1849 was althans de rel voorbij. 41 Jarenlang, 
zeker tot het einde van de negentiende eeuw, bleef in de diplomatieke 
handboeken deze kwestie een schoolvoorbeeld van een door niets ge
rechtvaardigd pretentieus optreden. 42 

Om tot de geschiedenis van het comité terug te keren : de hechte band 
tussen Belgrado en Cramer bracht langzaam maar zeker de definitieve 
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breuk in de verhouding van Van Vree tot Cramer. Voorlopig echter 
was het nog niet zover en broederlijk ijverden beiden voor de stichting 
van een associatie. 

2. Toetreding van Hanlo en Duchastel 

Niet alleen om plaatselijke verkiezingsacties zoveel mogelijk te coör
dineren met het werk van het comité - zoals in het vorige hoofdstuk be
sproken is - , maar ook om het comité zo representatief mogelijk te 
maken voor de vorming van een associatie, werden in november 1848 
vier mensen uitgenodigd tot La Jeune Hollande toe te treden, van wie 
er drie in juli al medewerking hadden toegezegd. 4 3 Van deze vier 
wezen echter A. H. Hafkenscheid uit Amsterdam en J. B. Nolet uit 
Schiedam - om ons onbekende redenen - de uitnodiging van de hand. 4* 
De twee anderen, mr. A. Z. Hanlo en Jacques H. С. van der Kun, zeg
den wel hun medewerking toe. 

De Amsterdammer Hanlo, afkomstig uit een azijnmakersfamilie, 
die later overging tot de wijnhandel, woonde een deel van het jaar in 
Den Haag, waar hij zijn functie van raadsheer bij de Hoge Raad uit
oefende. 4 5 Bij zijn verkiezing in oktober 1847 tot lid van de Amster
damse gemeenteraad kwalificeerde de gouverneur hem als iemand 'die 
de rooms-katholieke godsdienst belijdt, doch als een bekwaam en braaf 
man bekend staat'. 4 e Kennelijk een opmerkelijk contrast in de ogen 
van de gouverneur. Veel activiteit heeft Hanlo in het comité niet ont
plooid. In mei 1849 overleed hij vrij plotseling op 46-jarige leeftijd, 
bij welke gebeurtenis de wilde Duchastel hem beschreef als een be
kwaam en goed onderlegd man met echter een zwak karakter en van 
een uitzonderlijke schuchterheid. 47 Veel waarde kan echter aan de 
persoonsbeschrijvingen van Duchastel niet gehecht worden. 

Van der Kun (1813—1878) was een Rotterdamse wijnhandelaar, 
die sinds 1845 lid was van de gemeenteraad daar. In 1848 was hij kan
didaat gesteld voor de Tweede Kamer door een liberale kiezersver
gadering. Hij was bang voor al te katholiek aangezien te worden en 
zond daarom ingezonden stukken aan de Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant met de mededeling, dat hij beslist niet voor de volstrekte vrijheid van 
godsdienst en onderwijs was. 48 Na 'De Geleerde Man' heeft hij nog 
slechts één vergadering van het comité bezocht en daarna nam hij 'we
gens drukke werkzaamheden" ontslag. Wellicht heeft hij zich niet thuis 
gevoeld temidden van de geleerde mannen; misschien ook waren ze 
voor hem te exclusief katholiek. 

Als vijfde figuur, die waard was voor het comité uitgenodigd te 
worden, stelde Van Bree voor zijn Leidse vriend mr. J. L. Klaverwij den 
(1815—1881), afkomstig uit een notarisfamilie. In de vergadering 
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van 11 november werd dit voorstel van de hand gewezen, omdat men 
drie Leidenaren teveel van het goede achtte. 

Grote zorg begonnen Van Vree en Cramer zich te maken over het 
bestaan van de Haagse vereniging voor rooms-katholieke kiesbevoegden 
De Toekomst. Niet alleen was deze vereniging, buiten het comité om, 
actief in de verkiezingsstrijd van eind 1848, maar ze streefde er ook 
naar alom in den lande kiescomités van katholieken te vormen en die 
onder haar leiding te brengen. 49 Cramer zag hierin een gevaar voor de 
eenheid onder de katholieken, omdat de Hagenaren zich niet tot de ver
kiezingsactie zouden beperken, maar zich ook tot hoofdbestuur van een 
associatie wilden opwerpen. 5 0 Om verdeeldheid te voorkomen maakte 
Cramer het plan enkele 'Haagse Heren' van De Toekomst in La Jeune 
Hollande op te nemen, voor welk plan hij Meylink, die de bestuurderen 
van De Toekomst kende, trachtte warm te maken. Als Meylink ermee 
akkoord ging, zou deze Van Vree hierover moeten polsen. Dezelfde 
dag, dat Cramer dit alles aan Meylink schreef, zond Van Vree echter al 
een brief aan Cramer, waarin de Warmondse president de secretaris van 
het comité waarschuwde, dat de Haagse beweging 'de volstrekt nood
zakelijke eenheid' in gevaar zou brengen. 51 Haar weekblad De Toe
komst werd bovendien een mededinger van De Tijd, die dan niet meer 
uitsluitend aanspraak zou kunnen maken 'op het voorregt om orgaan van 
de associatie te zijn'. Van Vree zag in de hele Haagse affaire een laatste 
poging van de notabelen om een eigen vereniging tot stand te brengen. 
'Waren de aristokraten buiten magte om iets groots tot stand te bren
gen, zo zorge men toch, dat zij niet door een kleine aanhang om zich 
heen te scharen, aan het geheel afbreuk doen'. Samenwerking van de 
katholieken uit 'den invloed oefenenden stand' achtte hij 'een door de 
godsdienst geboden pligt'. Door zijn verontwaardiging meegesleept, 
voer Van Vree verder in zijn brief aan Cramer uit tegen de kleingeestige 
verdeeldheid en enghartige onbenulligheid, die hij overal rond zich 
zag onder de katholieken. Waterdruppels zijn ze en ze denken, 'dat 
de zee niets meer is dan zij zijn'. 'Klein, klein, alles klein !' besloot hij 
zijn brief. 

Cramer volgde onmiddellijk de suggestie van Van Vree op, maar 
nodigde van alle vooraanstaande Toekomstleden, onder wie mr. H. van 
Sonsbeeck (1796—1865), baron E. B. Wittert van Hoogland en mr. 
J. F. A. Leesberg waren, er slechts één uit, ni. de president graaf Fortuné 
Duchastel. s2 Cramer kende hem nog niet, maar direct na de eerste 
kennismaking op 17 november 1848 bij Hanlo in Den Haag, werden 
zij de beste vrienden. Uit de eerste vier jaar van hun vriendschap alleen 
al heeft Cramer meer dan 240 brieven van zijn Haagse vriend be
waard, и Diens eigenlijke naam is Eugène Henri Fortuné du Chastel de 
la Howarderie, maar hij noemde zich altijd graaf Fortuné Duchastel. 
Hij stamde uit een oude adellijke familie, die al eeuwenlang vele offi-
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eieren voortbracht.54 Zijn grootvader (f 1749) en vader (1748— 
1833) waren officieren in Staatse dienst en de laatste diende van 1799 
tot 1815 in Napoleons leger, waarna hij bij de pas opgerichte Neder
landse staatsloterij verzeild raakte. Ook Fortuné, de in augustus 1800 
geboren oudste zoon uit zijn tweede huwelijk, werd in 1827 controleur 
bij de staatsloterij in Leuven.S5 De titel graaf, die Fortuné en zijn vader 
voerden, werd overigens niet erkend voor de tak van de familie en in 
de officiële correspondentie werd dan ook steevast gesproken van 
jonkheer Duchastel. *e 

Bij de opstand van 1830 week Fortuné uit naar het noorden, verloor 
zijn betrekking bij de staatsloterij en nam dienst in het Nederlandse 
leger, waar hij ordonnans-officier werd van Prins Frederik (1797— 
1881), de lievelingszoon van Willem I. Door deze indiensttreding werd 
Duchastel eind 1830 officieel van de Belgische nationaliteit vervallen 
verklaard. Tot 1843 bleef hij in militaire dienst. 57 In dat jaar trouwde 
hij met een welgestelde protestantse uit een zeeheldenfamilie, de 43-
jarige Geertruida J. H. Haringman, uit welk huwelijk geen kinderen 
zijn geboren. Enkele maanden na zijn huwelijk nam Duchastel ontslag 
uit de dienst en leefde verder als rentenier in Den Haag tot 1853. Be
halve door het huwelijk met de rijke Geertruida zal zijn ontslagname 
wel beïnvloed zijn door zijn zwakke gezondheidstoestand, veroorzaakt 
door zenuwlijden en een hartvergroting, zoals hij in zijn memoires 
meedeelt. 58 Bovendien werden zijn hersens sinds oktober 1848 aange
tast door wat hij zelf hersenverweking noemde. S9 Aanvallen van die 
ziekte beroofden hem bij tijd en wijle van zijn verstand; hij was dan 
'un homme sans force, sans caractère et réellement stupide'. β 0 Zijn 
gewone zucht tot overdrijven en dramatiseren zal ook dit wel erger 
voorgesteld hebben dan het was, maar het is op zichzelf veelzeggend. 

Fortuné was een hoogst merkwaardige figuur. Hij had een zuidelijk 
temperament, dat door zijn enthousiasme, uitbundigheid en gulheid 
iedereen scheen mee te slepen, zolang men hem niet goed kende. De 
grootste ideeën en wereldomvattende plannen werden op een boeiende 
manier in zijn brieven in een voortreffelijk Frans ontwikkeld. De gave 
van welsprekendheid moet hij in hoge mate bezeten hebben. Hoewel 
hij geen enkel gevoel van relativiteit ten opzichte van zichzelf bezat, 
had hij toch een groot gevoel voor humor; vaak gaf hij zeer geestige 
beschrijvingen van de mensen uit zijn omgeving, die overigens voor 
een groot deel onjuist waren, doordat hij hen totaal niet doorhad. Ne
derlands sprak en verstond hij niet of nauwelijks, e l maar dat hinderde 
hem niet in het minst, aangezien het spreken van de Franse taal in de 
Haagse kringen midden vorige eeuw nog tot de bon ton scheen te be
horen. Zodra hij zich over iets opwond - en dat gebeurde nogal eens -
verviel hij in zijn brieven aan Cramer in een krijgshaftig jargon, een 
soort romantisch soldatentaaltje, dat de snorrebaarden uit de Napo-
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leontische veldtochten, tot wie ook Fortunés vader behoorde, op hun 
oude dag graag moeten hebben gebezigd. Iemand aanspreken werd in 
deze kringen aangeduid met: de batterijen richten op iemand. ledere 
exclamatie werd voorafgegaan door de kreet: pas op de bom! Beschul
digen werd: het zwaard trekken. Verandering van mening was vaan
delverwisseling en een aansporing werd beeldend weergegeven door 
een degenstoot in de lendenen. Als Duchastel het vuur ging concentre
ren, legde hij slechts een bezoekje af en zelfs het voortdurend pulveri-
seren van allerlei brave Hagenaren wierp niet veel stof op. Deze dap
pere grootspraak ging er bij Cramer klaarblijkelijk in als zoete koek, 
maar in tijden van enige spanning verdween bij beiden alle krijgshaf
tigheid. Tijdens de aprilbeweging van 1853 was Duchastel doodsbang, 
dat zijn ruiten ingegooid werden en wist hij niet hoe snel hij naar het 
veilige katholieke zuiden moest uitwijken e* en nog jaren later deed 
op het bureau van De Tijd met veel plezier het al of niet gechargeerde 
verhaal de ronde, hoe de kleine dikke Cramer tijdens deze aprilagitatie 
uit angst geprobeerd had in de kachelpijp te kruipen, м 

Het is merkwaardig, dat in de correspondentie van intelligente lieden 
als Smits, Lurasco, Zwijsen en Van Vree, waar Duchastel ter sprake 
komt, zo weinig kritisch op hem gereageerd wordt. Zelfs Van Vree, 
die Belgrado haatte, accepteerde Duchastel als een waardevolle kracht, 
hoewel deze duidelijk een vertrouweling van de vice-superior was, 
hetgeen Smits trouwens bevestigt. ** Deze laatste is de enige, die enige 
reserve laat blijken, als hij Zwijsen schrijft dat 'Duchastel gelijk Bel
grado een warm hoofd heeft, en zich ligtelijk laat opwinden'. *& Hen 
beiden ronduit heethoofden te noemen, waagde Smits blijkbaar niet. 
Velen moet het geïmponeerd hebben, dat Duchastel zoveel ministers, 
kamerleden, hofdignitarissen, diplomaten enzovoort, kortom de Haag
se upper-ten en alles wat daarbij dacht te horen, in zijn club en op 
society-parties ontmoette, - waaraan hij dan ook blijkens zijn brieven 
aan Cramer een groot deel van zijn tijd wijdde. Bovendien accepteerde 
men hem met al zijn holle grootspraak ook, omdat hij steeds bereid was 
ten koste van zijn geld (althans dat van zijn rijke vrouw), zijn gezond
heid en de rust in het gezin, waar zijn vrouw en schoonmoeder meer 
dan genoeg hadden van al zijn dolle plannen, β β zich in te zetten voor 
alles, wat in het belang van de katholieken was of hem aldus voorge
spiegeld werd. Deze schilderachtige figuur nu trad 17 november 1848 
toe tot het comité, waardoor het aantal nu met de toetreding van de 
andere Hagenaar Hanlo op elf man gebracht was. 

3. Vergeefse poging tot verdere uitbreiding 

Intussen was Van Vree half november naar Tilburg vertrokken, waar 
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hij bij Zwijsen verbleef. Aan Meylink schreef hij: 'Ik zal trachten 
hier iets te doen voor het idee van een katholieke associatie, ik zeg, voor 
het idèè, want (meer) 67 is hier, voor dezen tijd, geheel op de achter
grond. Dat men ertegen in brengt, is, mea quidem opinione, ongegrond. 
Ik suspiceer zelfs, dat het, bij sommigen althans, maar een voorwend
sel is en dat de voornaamste tegenwerping niet genoemd wordt'. e8 

Na deze, voor ons niet erg duidelijke uiteenzetting over de Brabantse 
bezwaren tegen een associatie, werd Van Vree iets concreter door Mey
link aan te sporen 'onze vrienden zelfverloochening bij te brengen, daar
door zal men verdenkingen wegnemen'. Dit laatste sloeg wel op het 
wantrouwen onder de Brabanders tegen de aanmatiging van de kleine 
groep Hollanders, die heel katholiek Nederland onder hun leiding 
wilden organiseren. Daarbij kwam nog, dat in het grotendeels katho
lieke Brabant geen behoefte bestond aan een defensieve associatie van 
uitsluitend geloofsgenoten. In het najaar van 1848 bleek dit wel duide
lijk, toen overal in Brabant 'catholico-protestantico-liberale associatiën', 
zoals Van Son het noemde, e9 werden opgericht en een zuiver katholie
ke associatie te ultramontaans werd gevonden. 70 Slechts louter politieke 
verenigingen op liberale of conservatieve grondslag, waarbij de geloofs
overtuiging geen rol speelde, kwamen voor in de twee zuidelijke pro
vinciën. 71 

Niet alleen Van Vree deed moeite om aan La Jeune Hollande uitbrei
ding te geven, maar ook onder de leden zelf werd er druk beraadslaagd, 
hoe het comité het best geschikt gemaakt zou kunnen worden als kiem
cel voor de landelijke associatie. Aan Cramer had men verweten, dat hij 
de toekomstige vereniging te Amsterdams wilde maken; deze beant
woordde dit verwijt door onmiddellijk aan de Hagenaar Duchastel, die 
hij toen net drie dagen kende, het presidiaat van de - overigens nog 
niet bestaande - associatie aan te bieden. Hoffelijk wees Duchastel het 
aanbod van de hand en schreef op zijn beurt aan Cramer, dat die het 
meest geschikt was voor deze functie. 72 Beiden waren het er overigens 
in hun briefwisseling over eens, dat de associatie over het hele land 
moest worden uitgebreid, hoewel het actiecentrum beslist in Holland, 
'waar de voornaamste aanvallen van onze vijanden te duchten zijn', zou 
moeten blijven. 73 Dit was, zoals bekend, ook het principe van Van 
Vree. 

Op de eerste bijeenkomst van La Jeune Hollande na de verkiezingen, 
op 23 december 1848, bij dr. van Bree te Leiden was de uitbreiding van 
het comité het voornaamste gesprekspunt. 74 De vergadering bleek be
reid enkele vooraanstaande figuren uit het vroegere comité van de no
tabelen op te nemen, nu de verkiezingen toch achter de rug waren. Al
lereerst zouden Van Son en Van Berkel sr. uitgenodigd worden. Smits, 
die zonder succes een halfjaar tevoren al Van Son gevraagd had voor 
La Jeune Hollande, 7 5 nam wederom de taak op zich de conservatieve 
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oud-minister te verzoeken toe te treden. De oude heer Van Berkel zou, 
naar de mening van het comité, het beste door Meylink en niet door zijn 
eigen zoon aangezocht kunnen worden. Misschien achtte men Meylink 
beter dan de jonge Van Berkel in staat diens vader ervan te overtuigen, 
dat de conservatieve notabelen, nu de grondwet aanvaard was en de 
verkiezingen tot een liberaal succes hadden geleid, geen angst meer 
hoefden te hebben voor een al te vooruitstrevende houding van het 
comité, dat nu slechts een keurige vereniging voor de behartiging van 
de belangen der katholieken wilde stichten. Met grote stelligheid be
sliste het comité Ch. van der Horst niet te vragen, omdat hij geacht 
werd een onruststoker, 'een brouillon te zijn', 7 β en evenmin de bijna 
70-jarige Van Hugenpoth tot Aerdt wegens zijn gedrag in de Eerste 
Kamer, waar hij ten tijde van de grondwetsherziening tegen het hoofd
stuk over de Staten-Generaal gestemd had. " 

Reeds twee dagen later schreef Smits zijn uitnodiging aan Van Son: 
'Als gij zult zijn toegetreden, dan zullen de anderen vanzelf volgen. 
De twee combinatiën' (La Jeune Hollande en de notabelen) 'zouden 
dan zijn verenigd en zij zouden er te sterker om zijn'. 78 Van Son gaf 
evenals in juli een afwijzend antwoord op Smits' aanzoek, omdat hij de 
tijd niet rijp achtte en een associatie maar verdeeldheid onder de ka
tholieken zou veroorzaken: een splitsing in 'strenge en liberale katho
lieken'. De laatsten zouden zich dan waarschijnlijk met protestanten 
aaneensluiten, hetgeen Van Son als een waar schrikbeeld Smits voor 
ogen stelde. 7e Van Berkel gaf Meylink op zijn uitnodiging ten ant
woord, dat hij eerst Van Son wilde raadplegen. 80 Zijn weigering stond 
daarmee ook vast. Hieruit blijkt wel hoe huiverig Van Berkel sr. nog 
steeds stond tegenover La Jeune Hollande, waartegen hij een halfjaar 
tevoren ook al grote bezwaren geopperd had. 81 En voor de notabelen 
bleek Van Son nog steeds de grote man, 'wiens woord', zoals zelfs de 
katholieke liberaal Nuyens opmerkte, 'een gezag had, groter dan van 
enige andere katholieke leek in Nederland', β2 De overige notabelen 
heeft men dan ook na deze twee afwijzingen niet meer geprobeerd voor 
het comité te winnen. 

4. Statuten voor de Katholieke Associatie in bespreking 

Net voor de jaarwisseling op vrijdag 29 december werd een vergadering 
belegd in 'De Zon' te Leiden - een bekend logement, 'uitmuntende 
door lompheid', schertst Klikspaan in zijn Studententypen, e* Deson
danks keurden de geleerde mannen het hun bezoek waardig. Voor het 
einde van het jaar wilde men minstens een begin gemaakt hebben met 
de vorming van de associatie. Ter aanmoediging had De Tijd al begin 
december zonder commentaar een stuk uit de Observateur de Genève 
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overgenomen, waarin de katholieken van Zwitserland aangespoord 
werden hun Franse en Duitse geloofsgenoten te volgen en zich ter 
handhaving van de vrijheid der kerk te associëren. 8 i Drie weken latef 
drukte De Tijd de volledige statuten van de Katholieke Associatie van 
Duitsland af en drong er bij de Nederlandse geloofsgenoten op aan 
ze tot voorbeeld te nemen. ** 

Van Vree, door Cramer op de hoogte gebracht van de vergadering, 
was zeer verheugd, dat er eindelijk iets ging gebeuren, maar erg veel 
vertrouwen in een definitief succes had hij niet. Deze pessimistische 
houding van Van Vree was begrijpelijk, omdat er geen man was in dit 
groepje van elf, die prestige genoeg bezat om zich aan het hoofd van 
de Nederlandse katholieken te stellen, zoals een Montalembert in Frank
rijk of een O'Connell in Ierland. Het enthousiasme van Cramer werd 
daarom door de Warmondse president enigszins afgeremd en hij raadde 
Cramer aan slechts 'een begin van associatie' voorlopig als resultaat te 
beogen. 8e 

De bewuste vergadering van 29 december bestond maar uit tien 
man. 87 Smits was afwezig en zou ook in de toekomst in verband met 
zijn zwakke gezondheid nooit meer op een bijeenkomst verschijnen, se 
De Brabantse priester had regelmatig te kampen met bloedspuwingen 
en een 'zwakke borst', 8e waarom hij dan ook in het begin der jaren 
veertig al voor priesterlijke arbeid ongeschikt zou zijn verklaard. eo 

Buiten zijn journalistiek werk, dat blijkbaar minder inspanning vergde, 
kon Smits dan ook maar weinig verrichten. Niettemin gaf hij steeds van 
zijn belangstelling blijk en ook nu had hij zijn gedachten over 'het doel 
en de middelen van de associatie' op papier gezet, opdat ze in de verga
dering overwogen zouden worden. Na voorlezing daarvan werd allereerst 
bepaald, dat men voorlopig buiten discussie zou laten of de associatie 
in het openbaar op zou treden vóór de wet op het recht van vereniging 
was aangenomen. Discussie daarover was zinloos: de associatie be
stond nog niet en de wet evenmin, aangezien die midden februari door 
het ministerie ingediend zou worden, e l en dus kon men de eerste maan
den nog niets weten over eventuele beperkende bepalingen, daarin ver
vat. 

Belangrijker was de volgende vraag, die in de vergadering aan de 
orde kwam, of de associatie louter een politieke ofwel een politico-
religieuze organisatie zou zijn. In de huidige samenstelling zonder dat 
er ook maar één kamerlid of minister in het comité zat, was het enigs
zins irreëel zich als politieke organisatie of als stichtingsbestuur daar
van op te werpen. De aanwezigen zullen dit ook wel ingezien hebben; 
ze besloten althans voorlopig niet in de statuten op te nemen wat voor 
soort organisatie de toekomstige associatie zou worden. Alle mogelijk
heden konden zo openblijven met ook alle vaagheid en onzekerheid 
van dien. Op dit besluit zal ook van invloed zijn geweest, dat er geen 
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andere dan specifiek katholieke belangen waren, die de katholieken 
in het parlement ooit samenbrachten. Voor het merendeel stemden zij 
trouw met de liberalen mee и en behoefte aan een politieke partij op 
confessionele grondslag bestond bij de meeste katholieke kamerleden 
zeker niet. Toch was het beslist de bedoeling van mensen als Van Vree, 
Van Son, Zwijsen en ook Belgrado de katholieke kamerleden zoveel 
mogelijk in één fractie te verenigen en één lijn te laten trekken, es 

Ook juist in deze dagen correspondeerde Van Vree met Zwijsen 
over het plan om een weekblad uit te geven, dat vooral bedoeld was 
om de katholieken op politiek gebied leiding te geven. Van Vree wilde 
dan de uitgave van De Katholiek staken, want volgens hem kwam dit 
maandblad niet genoeg in burgerkringen en was het ongeschikt voor 
actuele gebeurtenissen. Het nieuwe politieke weekblad zou onder cen
suur van de kerkelijke overheid moeten staan, hetgeen beslist nood
zakelijk was, zo zei Van Vree, bij de ontluiking van het politieke leven 
sinds de grondwetsherziening. De katholieke pers kon immers te gemak
kelijk fouten begaan, die dan aan de kerk verweten zouden worden, 
aldus de Warmondse president. Hij achtte De Catholijke Nederlandsche 
Stemmen goed geschikt voor zijn doel, maar dan met een totaal andere 
redactie. Blijkbaar was de democratische sympathie van dit blad onder 
leiding van Josué Witz voor Van Vree een gruwel. ** Voor wetenschap
pelijke doeleinden zou een Archief voor de Kerkgeschiedenis van Ne
derland, drie à vier maal per jaar verschijnend, De Katholiek moeten 
vervangen. 85 Van Vree wilde de beminde gelovigen' een duidelijke 
politieke richting wijzen, vooral omdat er rekening gehouden moest 
worden met de mogelijkheid, dat de Boven-Moerdijkse katholieken een 
belangrijke rol gingen spelen, als La Jeune Hollande ooit tot een po
litieke organisatie zou uitgroeien, hetgeen de Warmondse priester ze
ker verhoopte. 

Op 29 december werd na de kwestie over het al of niet louter poli
tieke karakter van de associatie het ontwerp voor de statuten in be
handeling gebracht, dat eind oktober al door Cramer was ingediend, e* 
Het ontwerp was voornamelijk geïnspireerd, zoals reeds is vermeld, op 
de bepalingen van de Duitse associatie, die officieel de naam voerde: 
Katholischer Verein Deutschlands. De Duitse organisatie was tot stand 
gekomen door de Pius-Vereine für religiöse Freiheit - groepjes actieve 
katholieken, die sinds maart 1848 streden voor volledige vrijheid van 
godsdienst en onderwijs, — in oktober van dat jaar in één nationale 
bond te verenigen. Deze associatie wilde niet alleen allerlei godsdien
stige verlangens naar voren brengen, maar ook alle geloofsgenoten in 
een hechte band verenigen om in het naar eenheid strevende Duitsland 
een sterke macht op nationaal plan te kunnen vormen. e7 

Het ontwerp van Cramer was, alles bijeen genomen, niet veel meer 
dan een huishoudelijk reglement en inmiddels al provisorisch gewij-
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zigd door een commissie, bestaande uit Smits, Van Romunde en Cramer 
zelf. Met behulp van de aantekeningen, die Smits aan de vergadering 
had gezonden, begon het comité met veel enthousiasme aan de bespre
king ervan. De eerste zes artikelen werden grondig bekeken en na vele 
juridische en taalkundige wijzigingen goedgekeurd, voor zover het de 
strekking betrof. Voor een betere redactie zou de commissie-Smits, Van 
Romunde en Cramer zorg moeten dragen. Het doel van de associatie 
zou zijn: handhaving, bescherming en verwezenlijking, in het belang 
van de katholieken, van de rechten, door de grondwet aan alle Neder
landers gewaarborgd. Onder deze rechten verstonden de statuten in de 
eerste plaats: vrijheid van godsdienst, van onderwijs, van vereniging en 
vergadering, en als laatste recht werden uitdrukkelijk de directe ver
kiezingen vermeld. 

Het comité voelde er niet voor de typisch katholieke eis uit die dagen: 
gelijke aanspraak op openbare functies, in haar doelstellingen op te ne
men. De associatie moest niet verdacht kunnen worden 'zich te bewegen 
op het terrein der stoffelijke belangen' ; zo luidde de motivering van de 
afstemming. " Hier speelde ongetwijfeld ook een rol, dat de meerder
heid van het comité er angstvallig voor wilde waken iets in de statuten 
op te nemen, dat de protestanten onaangenaam kon zijn of dat leek 
op de maatschappelijke en economische discriminatie, waarin de protes
tantse 'geheime' genootschappen zo sterk waren. 9fl Als laatste doel werd 
voorgesteld de pogingen, gewijd aan de 'zedelijke opheffing der la
gere volksklasse' te bevorderen. 

Tevreden over de aanneming van deze artikelen zette het comité 
zich aan een copieus diner en besloot men zo spoedig mogelijk weer 
bijeen te komen. 100 Duchastel maakte intussen Belgrado enthousiast, 
aan wie hij het kleine groepje voorstelde als 'une association bien éta
blie, marchante comme un seul homme et embrassante dans ses réseaux 
tout le royaume'.101 Deze grootspraak imponeerde de vice-superior zó, 
dat hij het comité zonder verwijl tot centraal orgaan voor de inzameling 
van de St.-Pieterspenning wilde benoemen. Dit waren giften voor de 
paus na diens vlucht voor de opstandige Romeinse bevolking in novem
ber 1848. Duchastel was er onmiddellijk voor te vinden en meende in 
Belgrado 'een machtige steun' voor de associatiegevonden tehebben,102 

maar op de eerste bijeenkomst in 1849 besloot de vergadering zich niet 
in te laten met deze actie. 

Deze bijeenkomst vond op zaterdag 10 februari plaats ten huize 
van de president, Van Romunde, te Amsterdam.103 De eerste zes artike
len van de statuten werden nu definitief geformuleerd en aangeno
men. 104 Als de belangrijkste middelen om de in de vorige vergadering 
vastgestelde doeleinden te bereiken werd nu in de statuten met nadruk 
genoemd de gebruikmaking van de vrijheid van drukpers en van het 
recht van petitie. Om alle mogelijkheden tot kwetsing van de protes-
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tanten weg te nemen, formuleerde artikel 5 de eerbied van de associatie 
voor de door de grondwet erkende machten en artikel 6 het verlangen 
om 'met handhaving van eigen recht' liefde voor en eensgezindheid met 
de protestanten te bevorderen. Smits wilde - als ware hij de moeder van 
de porceleinkast - in zijn behoedzaamheid zelfs zover gaan de titel van 
Katholieke Associatie te vermijden, omdat hij vreesde dat daardoor de 
protestanten geprikkeld zouden worden en 'de Katholieke minderheid 
(zich) de onderdrukking door de meerderheid van getal, maar vooral 
van intellect en kapitaal, op de hals (zou kunnen) halen'.10i 

5. Dreigende mislukking van de associatievorming 

Nu het begin eenmaal was gemaakt, werden op de volgende vergaderin
gen van 1 maart bij Duchastel in Den Haag en 15 maart in Leiden in vlot 
tempo de artikelen 7 tot 31 van de statuten goedgekeurd. Deze artikelen 
over het bestuur, de leden en vergaderingen leverden geen moeilijkheid 
op, behalve artikel 10, waarin de plaats van vestiging van het hoofd
bestuur bepaald werd. Na enige discussie besloot het comité deze kwes
tie voorlopig te laten rusten.10e 

Nu behoefden dus alleen de eindstemming en de ondertekening nog 
plaats te vinden, maar voor deze definitieve stap bleek men terug te 
schrikken. Op 15 maart kwamen slechts zes man op de vergadering 
bijeen. Duchastel, Hanlo, Meylink, Van Romunde en Smits hadden 
verstek laten gaan. De zes getrouwen onder leiding van Cramer besloten 
daarom met de ondertekening te wachten tot de volgende vergadering. 
Op deze bijeenkomst echter, die - volgens Cramer 107 - al met tegenzin 
van de president in diens huis op de 20c april werd belegd, kwamen 
buiten Van Romunde zelf en Cramer als secretaris alleen Duchastel, 
Lurasco en Hoynck van Papendrecht.108 Deze vijf man, niet eens de 
helft vormend van het comité, zagen zich wel gedwongen de eindstem
ming wederom uit te stellen. 

Deze geringe opkomst bewijst wel duidelijk, dat het enthousiasme 
aan het verdwijnen was. Het jaar 1848 met zijn felle strijd om de grond
wetsherziening en met de grote activiteit bij de eerste rechtstreekse ver
kiezingen had genoeg geestdrift kunnen losslaan om 'de geleerde man
nen' tot activiteit te brengen. Echter ook toen al vonden ze het te ris
kant in verband met hun gevestigde positie in de maatschappij om de 
petitionnementsactie of de verkiezingsoproepen met hun namen te dek
ken. Na 1848 had het leven zijn trage negentiende-eeuwse gang her
vonden. En nu juist kwam de praktische verwezenlijking van het aan
vankelijk enthousiast aanvaarde idee steeds dichterbij. Het gevolg was, 
dat de meerderheid van het comité er niets voor voelde zich in de vin
gers te snijden met zoiets gewaagds als een katholieke associatie. Van 
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Vree, die dit wel inzag, trachtte het comité nieuw leven in te blazen 
door in het maartnummer van De Katholiek een geladen artikel te 
schrijven over de 'Protestantse Associatiën' en de invloed die zij tracht
ten uit te oefenen.loe De noodzakelijkheid van een katholieke vereni
ging daartegenover wordt door geen geloofsgenoot meer geloochend, 
schreef Van Vree zeer optimistisch. 'Nogmaals', ging hij voort, 'dringen 
wij er op aan, dat een katholieke vereniging tot stand wordt gebracht, 
welke zich ten doel stelt om de katholieken tot schild te strekken, niet 
slechts op het politiek, maar wel degelijk ook op het socieel terrein'.110 

Deze aansporing, ook door De Tijd van 10 april 1849 overgenomen, 
kon echter geen succes boeken. 

Een andere reden voor het gedoofde enthousiasme was het eeuwig
durend getwist tusen de Thorbeckianen in de Kamer en de regering 
van De Kempenaer-Donker Curtius. Í11 De serieuze aanpak van de 
nieuwe wetgeving na de grondwetsherziening werd verdrongen door 
dit geruzie onder de liberalen. Dit kon de politieke belangstelling in het 
land, dat zulke hooggespannen verwachtingen van de liberale regering 
had gekoesterd, zeker niet ten goede komen. Wat de katholieken be
treft, zowel in de pers als in het parlement stonden ze gedeeltelijk aan 
de kant van de regering - met voor het eerst meer dan één katholieke 
minister: Lightenvelt en Mutsaers - en gedeeltelijk aan de kant van de 
Thorbeckiaanse oppositie. De houding van De Tijd werd door Duchastel 
prijzend als volgt gekarakteriseerd: 'Notre politique est de nager entre 
deux eaux, tirer parti du ministère et du Thorbecke'. Î12 De regering 
stond dus beslist niet bloot aan een stelselmatige oppositie van katho
lieke zijde, maar de aanwezigheid van de antipapist De Kempenaer in 
het ministerie maakte de katholieken langzaam maar zeker kritischer. In 
de grondwetscommissie was hij door hen met enige zelfoverwinning 
geaccepteerd;11' zijn ministerschap echter werd een steen des aan
stoots. 11* De mening over hem kan worden weergegeven in de woor
den van Van Bommel: 'Zolang De Kempenaer er is, blijft de onver
draagzaamheid'. 11S Een duidelijk voorbeeld hiervan was de volgende 
kwestie van de hoger-onderwijscommissie. 

De Kempenaer stelde als minister van binnenlandse zaken op 15 ja
nuari 1849 een commissie in met de gouverneur van Noord-Holland, 
mr. D. J. van Ewyck, als voorzitter en prof. mr. C. W. Opzoomer als 
secretaris. Zij moesten rapport uitbrengen over 'de toestand en gebre
ken van het hoger onderwijs' en een wetsontwerp op dit onderwijs 
voorbereiden.11β Toen bleek, dat in de commissie geen enkele katho
liek voorkwam, was het hek van de dam. Felle artikelen in De Tijd 
schilderden de minister af als de meest onverdraagzame exponent van 
het uitsluitingssysteem.117 De overige ministers werden echter zorg
vuldig buiten deze aanvallen gehouden en alle verwijten werden uit
sluitend aan het adres van De Kempenaer gericht. Ook het comité raakte 
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bij de felle campagne betrokken. Duchastel ontwierp een adres, bestemd 
voor de Tweede Kamer, waarin hij protesteerde tegen het voorbijgaan 
van zowel katholieken als joden in deze commissie en zovele andere 
overheidsfuncties. Voor beide groepen eiste hij 'une part au soleil dans 
notre patrie'.118 Cramer vond het echter beter een adres rechtstreeks 
aan koning Willem II zelf te zenden en niet aan de Tweede Kamer, 
wat slechts raadzaam was in geval van 'un grand coup'. l l e 

Het comité ging op de vergadering van 10 februari 1849 akkoord 
met de zienswijze van Cramer en koesterde waarschijnlijk dus ook ho
gere verwachtingen van de oude vertrouwde sympathie van de papofiele 
Willem II dan van de opvattingen van de juist met zoveel moeite door 
katholieken en liberalen tot stand gebrachte nieuwe Tweede Kamer. De 
geleerde mannen keurden een door Cramer ontworpen adres goed, 
maar voelden er alweer niets voor zelf de adresbeweging te organiseren. 
De Tijd moest maar met behulp van haar correspondenten — zo besloot 
het comité — de actie verzorgen en de handtekeningen van 'de uitste-
kendste katholieken' voor het adres zien te verkrijgen. 120 Cramer kweet 
zich van deze taak. Uit vele steden en dorpen werd het klaagschrift aan 
de koning gezonden.121 In het schrijven werd de hulp van Willem II 
ingeroepen voor 'de getrouwe verwezenlijking van het artikel 166 van 
de grondwet', waarin voor belijders van alle gezindten gelijke aanspraak 
op ambten gegarandeerd werd. 

In de Tweede Kamer kwam het op 23 februari tot een felle woorden
wisseling over deze kwestie tussen De Kempenaer en de katholieke 
leden, waarbij vooral de oude Luyben zich roerde.122 De conservatieve 
Van Assen vond hem 'brutaal tegen de Kempenaer'123 en ook Thor-
becke kon de 'geduchte aanval' niet erg waarderen en schreef aan zijn 
vrouw, dat 'de oude zuurdesem, de haspelige aard der oude Kamer, nog 
niet weg (was)'.124 Het ministerie zat echter nogal met de zaak in de 
maag. De Kempenaer stond vrijwel alleen. Tijdens het kamerdebat had 
hij moeten toegeven, dat hij buiten voorkennis van zijn collega's had 
gehandeld en daarop was minister Mutsaers opgestaan om te verklaren, 
dat hij zich nadrukkelijk distancieerde van de handelingen van zijn 
ambtgenoot. Volgens Duchastel verklaarde Lightenvelt na het debat 
aan hem, dat het voor De Kempenaer een harde les was geweest, be
loofde Mutsaers, dat de ministers De Kempenaer zouden beteugelen en 
verzocht Donker Curtius de katholieken om zijn ambtgenoot te spa
ren, ι « 

In een audiëntie bij Willem II gaf oud-minister J. С Baud twee 
dagen na het kamerdebat als zijn mening, dat de ministers flaters begaan 
hadden en dat het bedroevend was de ene minister de andere in het 
openbaar te zien desavoueren over de samenstelling der commissie. De 
koning verontschuldigde De Kempenaer door te antwoorden, dat men 
Van Sonsbeeck in de commissie had willen benoemen, maar die bleek 
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al lid van een andere commissie te zijn en de enige katholieke hoogleraar 
in Nederland, J. M. Schrant (1783—1865), was, naar de mening van 
de koning, 'wat oud'. 1 2 6 Tot half maart ging de adresbeweging in het 
land onder de katholieken voort, totdat de plotselinge dood van Wil
lem II op de 17e maart in Tilburg er een abrupt einde aan maakte. 

Na de opwinding over de hoger-onderwijscommissie bracht de dood 
van Willem II nieuwe onzekerheid. In hem hadden de katholieken 
steeds vertrouwen gesteld, maar van zijn zoon verwachtte men slechts 
het ergste. Er heerste een communis opinio in de leidende kringen van 
Nederland, dat de kroonprins ten enenmale ongeschikt was om de kroon 
te dragen. Zowel liberalen als conservatieven vreesden of verachtten 
hem. 1 2 7 Minister Mutsaers schreef enkele dagen voor de dood van 
Willem II: God spare de Koning, 'want met hem is het ook met onze 
hoop gedaan'. 128 Duchastel gordde zich onmiddellijk ten strijde, want 
'de partij van de onderdrukking zal nu trachten ons de nek te bre
ken'. 1 2 θ In ellenlange brieven beschreef hij Willem III als een ruw 
en koppig warhoofd met een scandaleus verleden en een totaal gebrek 
aan inzicht op wat voor gebied dan ook. Op de meest onbeschofte en 
hemeltergende manier was de kroonprins steeds opgetreden tegen zijn 
nu overleden vader. Dit alles had - volgens Duchastel - zijn intelligente 
en romantische vrouw zo afgestoten, dat ze al sinds lange tijd Willem 
de huwelijksgemeenschap weigerde.130 

Ook Van Vree toonde zich erg bezorgd over de toekomst na de dood 
van Willem II. ш Onzekerheid over dat, wat komen ging, bepaalde 
eveneens de houding van Smits en Cramer, die alles wilden vermijden 
wat de nieuwe koning zou kunnen prikkelen en die daarom besloten 
voorlopig een afwachtende houding ten aanzien van het ministerie aan 
te nemen.1 3 2 

De vrees, dat Willem III de nieuwe constitutie niet wilde accepteren, 
bleek reeds spoedig alle grond te missen, want in de proclamatie van 
21 maart - waarschijnlijk opgesteld door minister Donker Curtius - be
loofde de koning de grondwet 'volledige werking te geven' en op 12 
mei 1849 legde hij in Amsterdam de eed erop af.133 Toen deze angst 
dus langzaam wegebde, bleven De Tijd en vele katholieken nog weife
len tussen kabinet en oppositie. Bij de eerste belangrijke wet, die het 
ministerie indiende, bleek dat al heel sterk. Het wetsvoorstel op het 
recht van vereniging en vergadering werd door Smits, Cramer en Van 
Son in de pers en door Dommer van Poldersveldt in de Kamer even 
hardnekkig bestreden als door de Thorbeckianen.134 Een gevaar voor 
de katholieken en een bewijs van wantrouwen jegens de Nederlandse 
bevolking zagen bovengenoemde lieden in het voorstel. Van Vree en 
Zwijsen daarentegen schaarden zich aan de kant van de regering en 
hoopten, dat de wet erdoor zou komen. 1 3 s Toen deze half mei in stem
ming kwam, stemden alle katholieke kamerleden tegen, behalve Van 
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Nispen van Sevenaer en het minister-kamerlid - twee toen nog vaak 
gecombineerde functies - Mutsaers, die zich schaarden bij het zwakke 
koor van de in totaal zes voorstemmers tegen liefst 54 stemmen te
gen. 1 3 β 

Nu, in 1849, bestond er dus een grote verdeeldheid onder de ka
tholieken over de wettelijke verwezenlijking van het recht van vereni
ging en vergadering, welk recht in 1848 tijdens de strijd om de grond
wet een van die typisch katholieke eisen was geweest, waarachter zich 
alle geloofsgenoten van noord en zuid eendrachtig geschaard hadden. 
Voor zover de katholieken in 1848 enige eenheid verworven hadden, 
gebaseerd op hun godsdienstige saamhorigheid en hun betrekkelijk iso
lement, vloeide die nu in 1849 bij de praktische uitwerking van de be
ginselen uit de grondwet weer langzamerhand weg, omdat uit hun le
vensbeschouwing nu eenmaal niet rechtstreeks één uniforme houding 
in concrete politieke zaken voortkomt. 

De verdeeldheid en onzekerheid, die uit de hierboven beschreven 
omstandigheden voortvloeiden, vond zijn weerslag in het comité, waar 
alle geestdrift voor een vereniging van de katholieken zo goed als ver
dwenen was. Bij het gebrek aan enthousiasme en bij de zo halfslachtige 
politieke situatie was een kleine aanleiding voldoende om het onbehagen 
te doen uitgroeien tot een twist. Een kwestie over de vergoeding der 
onkosten, die voor het comité vanaf oktober 1848 voornamelijk door 
Cramer alleen betaald waren, bracht veel onenigheid. Op 1 maart was 
in het comité besloten alle kosten pro rato over elk van de leden om te 
slaan, i37 Dit leverde zo veel moeilijkheden op, dat 15 maart en 20 april 
de helft van het comité niet meer op de vergaderingen verscheen. Op 
de laatste bijeenkomst werd toen besloten, dat een commissie-Van Ro-
munde-Cramer-Lurasco de financiële kwestie moest oplossen, maar dit 
had tot resultaat, dat Van Romunde het presidiaat neerlegde en ontslag 
nam uit het comité.138 Het is duidelijk, dat de werkelijke belangstelling 
weg was. 

Bij dit alles kwam, dat het groepje nog steeds te klein was om in 
nationaal verband werkelijk invloed te kunnen uitoefenen. Cramer, 
die dat inzag, probeerde uitbreiding aan het comité te geven om de zaak 
te redden. Hij nodigde jhr. mr. F. L. H. J. Bosch van Drakestein, lid 
van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, uit toe te treden, maar 
dit ging - om ons onbekende redenen — op het laatste moment niet 
door.1 3 9 Vervolgens trad Cramer in contact met de Utrechtse wijnhan
delaar S. P. C. Koene, secretaris van een katholieke kiesvereniging uit 
de nadagen van 1848, die wilde helpen de associatie in de provincie 
Utrecht op te richten. Ook in Alkmaar .Amersfoort en Nijmegen bleek 
bereidheid te bestaan, zo vertelde Cramer aan de comitéleden, om Pius-
verenigingen te stichten.140 Deze naar de paus genoemde verenigingen 
waren in de loop van 1848 in Duitsland ontstaan met het doel de ka-
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tholieke beginselen in het maatschappelijke en politieke leven te be
schermen, uit te dragen en te verwezenlijken.111 Ook Van Son had 
zich al in december geestdriftig betoond voor de stichting van Pius-
verenigingen in Nederland. Op al deze mededelingen van Cramer ging 
de vergadering echter niet in. Het comité kreeg dus geen uitbreiding en 
bleek ook niet bereid de oprichting van Piusverenigingen te stimuleren. 

In dezelfde tijd, dat Van Romunde La Jeune Hollande verliet, stierf 
bovendien Hanlo, zodat er eind mei nog slechts negen man, Smits 
erbij gerekend, over waren. Cramer en Duchastel waren de enigen, die 
sinds december 1848 geprobeerd hadden leven in het comité te houden, 
maar nu hadden ook zij er voorlopig genoeg van. U2 Na de vergade
ring van 20 april 1849, waar slechts vijf man kwamen, richtten ze 
het eerste halfjaar hun aandacht op andere zaken.143 

De Warmondse professor Van Kints schreef Cramer het bijzonder 
triest te vinden, dat deze ondanks al zijn ijver en toewijding nog geen 
associatie tot stand had kunnen brengen.144 Van Vree was van mening, 
dat de katholieken geen klaar inzicht hadden in wat zij moesten willen. 
Er is geen eenheid en geen schijn van organisatie, schreef hij, en helaas, 
weinig geest van opoffering. 'Reken niet te snel', raadde hij Cramer 
aan, 'op die in alle steden en grotere gemeenten zich bevindende lie
den, die zo bereid zijn om ... om ... geloof me dat weten ze u niet 
te vertellen. Algemeenheden, ja! Maar die de spijker op de kop slaat, 
rara avis'.14s 

6. Het presidiaat van Duchastel en nieuwe uitbreiding van 
het comité 

Van Vree bleef nog steeds bij zijn mening, dat ondanks alle teleur
stellende ervaringen de poging om een associatie te vormen niet opge
geven mocht worden. De gelegenheid om het comité weer eens bijeen te 
brengen kwam in de herfst van 1849 bij de indiening van een wets
ontwerp ter regeling van het lager onderwijs door het ministerie-De 
Kempenaer. Dit kabinet had alle invloed, die het nog restte in de Ka
mer, verloren, nadat de meest vooraanstaande figuur mr. D. Donker 
Curtius in juni 1849 afgetreden was, omdat twee wetsontwerpen van 
hem verworpen waren. Na Donker Curtius stelden nog drie andere mi
nisters hun portefeuille ter beschikking en iedereen begreep, dat elk 
ogenblik het hele kabinet tot aftreden gedwongen kon worden. Dit op 
sterven liggende ministerie diende na het zomerreces een lager-onder
wijswet in, waaraan bijzonder weinig zorg was besteed. 

Node had De Kempenaer zich neergelegd bij de vrijheid van onder
wijs en in zijn ontwerp had hij op advies van de Raad van State elke 
band tussen godsdienst en onderwijs doorgesneden. Het openbaar on-
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derwijs moest zuiver burgerlijk-maatschappelijk zijn.14e De Tijd spotte 
met de zeer geringe omvang van het ontwerp en de ergerlijke onduide
lijkheid van de artikelen.147 Van Vree noemde het 'een vod der vodden', 
dat onbegrijpelijk en onchristelijk was en in ieder geval de bedoeling 
scheen te hebben de openbare school voorgoed aan 'het indifferentisme' 
over te leveren. Dringend vroeg hij Cramer onmiddellijk het comité 
weer op gang te brengen, om dat 'ellendige wetsontwerp' te bespre
ken, "β 

Het lukte Cramer inderdaad om de acht overlevenden weer bij elkaar 
te krijgen. Een halfjaar na de laatste vergadering kwamen op de 14e 
oktober 1849, toen het ministerie intussen al gevallen was en de ka
binetscrisis nog voortduurde, bij Meylink in Voorburg samen: Van den 
Aardwegh, Van Berkel, Van Bree, Cramer, Duchastel, Hoynck en Lu-
rasco. w Het aftreden van Van Romunde maakte een nieuwe presi
dentskeuze nodig. Waarschijnlijk op voorstel van Cramer werd Du
chastel nu tot president gekozen, welke benoeming hij Voorlopig' ac
cepteerde. De lang slepende kwestie van de financiën werd opgelost 
door de voor drukwerken gemaakte onkosten hoofdelijk om te slaan, 
waarbij ieder ƒ 47,20 kreeg te betalen. 

Vervolgens werden de op de bijeenkomsten van december tot maart 
goedgekeurde artikelen van de statuten ter tafel gebracht. Na lang gede-
libereer besloot het comité de eindstemming over de statuten uit te 
stellen, omdat - zoals verrassend eerlijk gemotiveerd werd - men toch 
niet van plan was de associatie onmiddellijk op te richten. 'Wanneer de 
omstandigheden aan de behandeling van dit ontwerp een meerdere op
portuniteit' zouden geven, moest de eindstemming en de ondertekening 
plaatsvinden. Hierna kwam - maar daarover later l eo - het vraagstuk 
van de lager-onderwijswet ter sprake, waarvoor Van Vree feitelijk het 
comité had doen samenkomen. 

Nu de leden weer eenmaal bijeen waren, lieten Cramer en Duchas
tel, die als secretaris en president de leiding in handen hadden, het as-
sociatieplan niet meer varen, ondanks het genomen besluit de eindstem
ming uit te stellen. Ze wisten zich hierbij gesteund door Van Vree. Deze 
had Cramer de dag voor de vergadering in zijn pregnant brieventaaltje 
de volgende raad gegeven: 'De associatie moet een uiterlijk teken van 
leven geven. (...) Een comité zeer goed; maar lieden, quorum cor 
unum et anima una; lieden geheel vrij van bijoogmerken; lieden, bij het 
algemeen gezien en bekend als in merg en been katholiek en zodanig 
verder, dat zij het vertrouwen der geestelijkheid hebben of zeer zeker 
winnen zullen. Op andere hoedanigheden behoef ik U niet opmerk
zaam te maken.' i*1 

Het werd inderdaad tijd, dat er nieuw bloed kwam in het Hollandse 
groepje, als dat niet geheel en al steriel wilde worden. Op voorstel van 
Cramer nam het comité dan ook het verstandige besluit weer eens te 
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proberen nieuwe leden aan te werven. Nu zouden worden aangezocht 
een drietal vooraanstaande figuren, die eind 1848 in het katholieke kies-
comité van het district Nijmegen een rol gespeeld hadden: mr. H. van 
Berkel, jhr. G. E. G. C. K. Dommer van Poldersveldt en jhr. J. А. C. A. 
van Nispen van Sevenaer. 152 Niet alleen werd hiermee de Hollandse 
exclusiviteit doorbroken, maar bovendien zouden nu eindelijk twee 
politiek belangrijke figuren tot het comité toetreden in de persoon van 
de kamerleden Dommer en Van Nispen. 

Mr. H. van Berkel - de vader van het comitélid en oud-burgemeester 
van Delft - woonde sinds juli 1848 op zijn buitengoed in Beek bij Nij
megen. In de herfst van dat jaar was hij in Nijmegen op de katholieke 
kiezersvergadering kandidaat gesteld voor de Eerste Kamer, maar hij 
werd niet door de koning benoemd. In december nog had Van Berkel 
op advies van zijn vriend Van Son geweigerd tot La Jeune Hollande toe 
te treden,153 maar nu de teleurstelling over de mislukking van de nota
belenassociatie weggeëbd was en met hem twee bevriende kamerleden 
toetraden, overwon de oud-burgemeester zijn afkeer van hen, die eens 
de vooruitstrevende 'plebejers' waren geweest,154 en werd lid van het 
comité. 

Belangrijker was de mogelijke toetreding van de energieke Dommer 
van Poldersveldt.155 Evenals zijn broer - de latere burgemeester van 
Ubbergen - bezat hij een groot landgoed in die plaats. In 1848 had 
Dommer in Nijmegen een grote petitiebeweging ten gunste van de 
grondwetsherziening geleid. Zijn activiteit bij de verkiezingen in dat
zelfde jaar werd bekroond door zijn verkiezing tot kamerlid in het dis
trict Nijmegen. Met de Maastrichtenaar mr. E. J. H. Borret (1816— 
1867) en jhr. Van Nispen van Sevenaer werd Dommer tot de belang
rijkste katholieke leden van de Tweede Kamer gerekend. Van Nispen 
echter was wel de voornaamste.1 5 β In 1848 was deze grootgrondbezitter 
in het district Doetinchem in de Kamer gekozen. Met Van Vree, wiens 
broer rentmeester was bij Van Nispen, was hij zeer bevriend en ook 
Zwijsen noemde de jonkheer zijn vriend en vertrouweling. ^ 7 Belgrado 
maakte gebruik van Van Nispens invloed om de katholieke kamerleden 
te instrueren inzake het onderwijs en het herstel van de hiërarchie.1S8 

Kortom, voor de katholieke kerkvoogden was Van Nispen een uiterst 
belangrijk man. 

Het zal zeker niet zonder overleg met Van Vree geweest zijn, dat 
juist deze twee kamerleden werden uitgenodigd. Van Vree had name
lijk in september 1849 midden in de tijd van de kabinetscrisis enige 
tijd in Den Haag doorgebracht in verband met een retraite. Bij die 
gelegenheid had hij zijn nood geklaagd aan de rustige Zwijsen - bij wie 
hij hoe langer hoe meer steun zocht, naarmate Belgrado meer op zijn 
zenuwen begon te werken - over het volkomen onbegrip bij de meeste 
katholieke kamerleden omtrent het belang van positief godsdienstig 
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onderwijs.1S9 Slechts Van Nispen achtte hij geschikt om de afge
vaardigden betere ideeën inzake het onderwijs bij te brengen. Verder 
sprak de president nog de hoop uit, dat Zwijsen en de andere aposto
lische vicarissen de zuidelijke afgevaardigden tijdens het kamerreces 
goed zouden instrueren op dit punt . i e o Hieruit blijkt wel, dat Van 
Vree niet veel vertrouwen had in de meeste Brabantse en Limburgse 
kamerleden, wel echter in Van Nispen en waarschijnlijk dus ook in 
diens politieke vriend Dommer. 

Beide kamerleden zegden inderdaad hun medewerking aan het co
mité toe. Dit was de kans voor La Jeune Hollande om uit de impasse 
te geraken, waarin zij zich sinds de verkiezingen van 1848 bevond. 
Het was een merkwaardige gang van zaken, dat twee van de drie, die 
dit zouden moeten teweegbrengen, leden van de in de mist verdwenen 
notabelenassociatie waren geweest, nl. de oude heer Van Berkel en Van 
Nispen. Deze laatste, een invloedrijke, intelligente, doch sombere man 
volgens Van Son,161 zou samen met de energieke Dommer het comité 
voldoende gewicht kunnen geven om bij de oplevende politieke bedrij
vigheid tijdens het komende ministerie-Thorbecke van groot belang te 
kunnen worden. Maar nieuwe moeilijkheden doorkruisten deze mo
gelijkheid. 

Duchastel had namelijk, ongetwijfeld onder druk van Cramer, zich 
het presidiaat 'voorlopig' laten welgevallen. 1 β 2 Hij was er echter alleen 
al niet geschikt voor, omdat hij het Nederlands niet voldoende beheer
ste. Bovendien bezat hij geen organisatietalent. Als prater en artikelen
schrijver maakte hij wel indruk, maar zodra het op praktisch werken 
aankwam, liep de hele zaak hem uit de hand. Een typerend voorbeeld 
daarvan was de gang van zaken bij de al meermalen genoemde Haagse 
politieke vereniging De Toekomst en bij het gelijknamige blad. On
danks alle geweeklaag van Duchastel, de president van deze vereni
ging, bleef het katholieke weekblad sterk democratisch gericht, 'gren
zend aan het radicalisme'. l e 3 De democratische redacteuren Borst en 
Van Heerdt slaagden er zelfs bijna in de macht in de deftige kiesvereni
ging in handen te krijgen. Toen het zover kwam, trad Duchastel -
waarschijnlijk gedwongen — af als president en een nieuw, krachtig be
stuur verbrak alle banden met het democratische blad en onderstreepte 
dat nog eens duidelijk door de naam van de kiesvereniging te verande
ren in Regt voor Allen. 1 6 4 Hoewel juist deze naam nogal democratisch 
aandoet, was het slechts de bedoeling aan te geven, dat deze vereniging 
maatschappelijke gelijkberechtiging voor de katholieken wilde. 

Het weekblad, dat de naam De Toekomst behield, zakte na de breuk 
langzamerhand af tot het peil van een boulevardblad vol schandaal-
verhalen, o.a. over prins Hendrik, die in jaren zijn schulden niet be
taald zou hebben, over de zoon van minister Nedermeyer van Rosen
thal, die wel erg vrolijk omsprong met de Haagse freules op zijn vaders 
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departement en over jhr. De Casembroot, die ongeschikt zou zijn als 
opvoeder van de kroonprins.1β5 Eind september 1851 verdween het 
blad definitief. 

Deze ongeschiktheid om leiding te geven en het gemis aan organi
satietalent zal Cramer beslist niet in Duchastel betreurd hebben, aan
gezien dit het voor de Amsterdammer des te gemakkelijker maakte de 
leiding van het comité onopvallend in eigen hand te blijven houden. 
Duchastel zou echter spoedig gedwongen worden tot volledig niets
doen en zelfs tot het neerleggen van het presidiaat. Daar had Cramer 
niet op gerekend. 

De graaf woonde namelijk sinds zijn huwelijk in 1843 samen met zijn 
vrouw Geertruida Haringman, zijn jongste zuster Pauline, zijn moeder, 
die in 1847 stierf, en zijn schoonmoeder, mevrouw A. Haringman-
Terstevens. Het leven temidden van deze vrouwen viel Duchastel 
zwaar. Zij voelden niets voor al zijn wilde en ongewisse bezigheden en 
dwongen hem in mei 1849 al zijn activiteiten te staken.1ββ In hun 
angstige fantasie zagen zij het comité als een geheime, revolutionaire 
samenzweerdersbende en vreesden zij voor hun geliefde Fortune het 
bloedig lot van zovele mislukte opstandelingen.le7 De krijgshaftige 
Duchastel kon zich echter moeilijk zomaar door drie vrouwen laten 
verslaan. Drie weken later was hij weer volop bezig de mensen warm te 
maken voor de Franse krant, het herstel van de hiërarchie, de uitgifte 
van de Mémoire sur la situation des catholiques, enzovoorts.le8 

In september leidde dit tot een nieuwe uitbarsting in zijn huis. Zijn 
zuster Pauline was inmiddels gestorven en de beide dames Haringman 
dwongen hem nu eensgezind alle bezigheden te staken. Duchastel zag 
zich genoodzaakt de correspondentie met Cramer vanuit zijn club voort 
te zetten, nu alles hem thuis verboden was. De slordige en haastig ge
krabbelde briefjes hebben Cramer kennelijk om opheldering doen vra
gen, mede omdat Gagneux, de oud-redacteur van het JournaldelaHaye, 
die Duchastel argeloos aan huis bezocht, Cramer meedeelde dat zijn be
zoek een verschrikkelijke scène, onderbroken door jammerende huil
buien van de twee vrouwen, teweeggebracht had. De Haagse graaf 
biechtte Cramer nu eerlijk op, dat hij volledig aan banden gelegd was, 
en bood zijn verontschuldigingen aan voor al het slordige werk, dat 
hij noodgedwongen leverde, nu hij alleen in het geheim buitenshuis 
iets kon doen. ledere dag, zo schreef hij Cramer, had hij zulke scènes 
en huilbuien te verduren, als Gagneux had meegemaakt. Daarom legde 
hij nu maar meteen het presidiaat neer; anders zou het de dood van zijn 
vrouw worden.1ββ 

Cramer reisde direct naar Den Haag, bezocht Dommer, die door Du
chastel als de nieuwe president was voorgesteld, en de graaf zelf om 
hem van zijn besluit tot aftreden af te brengen. Duchastel weigerde ech
ter en begin december moest hij onder de druk van zijn vrouw en 

122 



schoonmoeder ook het lidmaatschap van het comité opzeggen en zich 
terugtrekken in 'het vredige familieleven', zoals hij zonder een sprankje 
ironie aan Cramer schreef. 170 Inmiddels moet Duchastel toch beseft 
hebben, dat er speciale moeilijkheden kleefden aan een huwelijk met een 
telg uit het martiale geslacht, waarvan 'de naam even roemvol klinkt in 
het Hollandse leger als op de vloot'.171 

Enkele weken later in de kersttijd werden de beide Haringmannen 
plotseling wat milder en Duchastel mocht, naar zijn zeggen, nu weer 
'iets doen', maar het presidiaat kon hij beslist niet weer opnemen en hij 
bleef erbij, dat Dommer deze functie moest overnemen.172 Ondanks 
deze woorden van Duchastel slaagde Cramer er toch in hem over te 
halen weer voorzitter te worden. Dit feit werd echter angstvallig voor 
zijn vrouwelijke huisgenoten verborgen gehouden.173 Dit aandringen 
van Cramer kan geweten worden aan diens eer- en heerszucht, waarvan 
de Amsterdammer juist in deze dagen verdacht werd, zoals hij zelf in 
zijn dagboek meedeelde.174 Hij zal er niet veel voor gevoeld hebben 
op het tweede plan te raken onder de energieke Dommer. Hij prefe
reerde Duchastel. 

Toen Duchastel er in toegestemd had het voorzitterschap voor de 
tweede maal te accepteren, kon Cramer het comité voor het eerst na 
de bijeenkomst van oktober weer laten samenkomen. De vergaderingen 
van 23 en 30 december 1849 en die van 3 en 17 maart 1850 werden 
geheel besteed aan de besprekingen van de organieke wetten, die tijdens 
Thorbeckes regeringsperiode in behandeling zouden komen. Over een 
katholieke associatie werd niet gerept. 

Aangezien Duchastel met grote tegenzin president was, werd Bel
grado om advies gevraagd. Deze smeekte Duchastel — zo schreef de 
graaf zelf aan Cramer - voorlopig president te blijven en gaf hem de 
raad Noord-Brabant en Limburg nauwer aan het noorden te binden 
door kamerleden uit de zuidelijke provincies bij het comité te trekken. 
De vice-superior achtte het van groot belang mr. E. J. H. Borret (1816 
—1867) - het meest conservatieve katholieke kamerlid - uit te nodi
gen en hem het vice-presidiaat aan te bieden. Borret zou dan na verloop 
van tijd Duchastel kunnen opvolgen. De Haagse graaf vond dit een 
goed plan en door bemiddeling van Dommer werd Borret gepolst. De 
steile, conservatieve Borret weigerde echter toe te treden tot het overi
gens toch niet meer zo Jeune Hollande, onder het motief onbekend 
te zijn met de aard en de plannen van het comité.17S Van enige moeite 
om Borret alsnog op de hoogte te brengen of om andere zuidelijke 
kamerleden op te nemen blijkt niets. Dit hoeft geen verwondering te 
wekken, want tot verontwaardiging van vele noordelingen hadden 
enige tijd tevoren enkele Brabantse kamerleden over de voor de Hol
landers brandende kwestie van de kerkorganisatie opgemerkt, dat zij 
'geen bisschoppen en titre' wilden hebben, 'wijl het in Brabant toch 
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zeer goed' ging.1 7 e De wateren tussen Brabant en Holland waren nog 
steeds zeer diep ! 

Duchastel wilde het hem opgedrongen voorzitterschap zo snel moge
lijk kwijt en tenslotte besloot hij zonder voorkennis van Cramer op de 
eerste de beste vergadering het presidiaat neer te leggen en zo zijn 
Amsterdamse vriend voor een fait accompli te stellen. De druk van de 
Haringmannen, zijn zwakke gezondheid en het gebrek aan capaciteiten 
dwongen hem er wel toe. Hij durfde Cramer er niet voor de verga
dering van in kennis te stellen, omdat hij bang was weer te zullen 
zwichten voor diens aandrang.177 De 21e april 1850 deelde hij het 
comité mee voor de laatste maal de bijeenkomst te leiden en het presi
diaat in verband met zijn gezondheidstoestand te moeten neerleggen. 
Hiermee was nu definitief Duchasteis voorzitterschap afgelopen. 

7. Laatste poging tot stichting van een associatie 

Op dezelfde vergadering van 21 april 1850 in 'De Geleerde Man' 
kwam een nieuw associatieplan ter tafel. Het ministerie-Thorbecke had 
enige belangrijke organieke wetten op stapel staan, waaronder de pro
vinciale wet en de kieswet. Binnen veertien dagen zouden de wets
ontwerpen bij de Staten-Generaal ingediend worden en als gevolg 
daarvan verwachtte men voor het einde van het jaar nieuwe verkiezin
gen zowel voor de Tweede Kamer als voor de Provinciale Staten.178 

In overleg met Cramer en Smits had Dommer van Poldersveldt nu een 
plan ontworpen om een Kiesvereniging voor deKatholieken van Neder
land te stichten. Op den duur zou deze vereniging moeten uitgroeien 
tot een associatie voor 'de handhaving der grondwettige rechten der ka
tholieken'. 17« In alle gemeenten van het land moesten katholieke kie
zersverenigingen geformeerd worden. Elk lid van La Jeune Hollande 
zou daartoe een bepaald gedeelte van het land toegewezen krijgen, 
waar hij in elke plaats enkele invloedrijke kiezers moest zien te bewe
gen een katholieke kiesvereniging te stichten. De presidenten van deze 
kiesverenigingen zouden samen met de huidige leden van het comité het 
landelijk bestuur vormen. 

Cramer stelde in een uitvoerige toelichting uitdrukkelijk vast, dat 
het vooreerst niet in de bedoeling lag een eigen katholieke partij te stich
ten. Het ging er voorlopig slechts om 'de katholieke belangen ten na-
drukkelijkste te waarborgen', door de katholieken bij de verkiezingen in 
eigen kiesverenigingen te laten overlegen en bepalen, welke kandidaat 
zij zouden steunen. 'Wij willen, wij mogen de liberale partij ten on
zent van gene aan de katholieken vijandige bedoelingen verdenken', zei 
Cramer, maar er bevinden zich onder hen, die zich liberaal noemen, 
lieden, die het allerminst zijn. De les van 1848 moest niet vergeten 
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worden. Als de kiesverenigingen er waren, zouden de katholieken dui
delijke voorwaarden kunnen stellen voor een eerbiediging van hun be
ginselen in het politieke vlak. Spoedig zouden de katholieken dan een 
macht vormen, 'die vriend en tegenstander eerbied (zou) afdwin
gen'. 1S0 

Uitvoerig discussieerde de vergadering over dit plan en daarop be
sloot men, ongetwijfeld tot blijde verrassing van Cramer, 'met eenparige 
stemmen, dat het meer verkieslijk is definitief te arresteren de Wet 
eener Katholieke Associatie voor Nederland, welker laatste artikelen in 
vorige vergaderingen door het comité voorlopig waren vastgesteld ge
worden, dan stil te staan bij het ontwerpen eener Associatie, gelijk het 
door de heer Dommer van Poldersveldt voorgesteld is geworden'. ш 

Met een verbluffende voortvarendheid bepaalde het comité meteen 
al de taken van ieder lid. Het gebied der Hollandse Zending werd in 
negen delen gesplitst. Elk lid kreeg een deel en zou daar in overleg met 
de geestelijkheid plaatselijke agenten aanstellen. Dommer zou naar 
Noord-Brabant gaan om daar voor de associatie werkzaam te zijn. 
Slechts de provincies Limburg, Groningen, Drente en Overijssel vielen 
buiten het werkterrein. De in het geheim voor te bereiden vestiging 
van de associatie zou openbaar gemaakt worden, als een gewichtige 
omstandigheid, zoals bv. een voor de katholieken nadelige kieswet, 
'het nemen van een forse maatregel ter zelfverdediging zou kunnen 
wettigen'. 

Nu, na een jaar slepen, werd dus eindelijk en volkomen onverwacht 
de associatie eenstemmig in het leven geroepen. Wat noopte de heren 
plotseling tot zulk een ongekende energie? Het moet een opwelling 
van het moment geweest zijn, misschien onder invloed van Cramers 
welsprekendheid, ofwel van de bijzonder goede keuken en wijnkelder 
van 'De Geleerde Man'. Cramer schampert terecht in zijn Liber Ratio-
num, dat men 'nu opeens zeer moedig werd', maar geeft verder geen 
verklaring van deze wonderlijke gang van zaken.182 Hoe het ook zij, 
het enthousiasme was van korte duur en enkele dagen later volgde de 
ontnuchtering. In de late avond van de 21e april was de vergadering ver
daagd tot de 5e mei. Op die dag verschenen echter slechts H. van Ber-
kel, Van den Aardwegh, Lurasco en Cramer ter vergadering in de uit
spanning 'Zomerzorg' bij Haarlem, ^ з Alle besluiten van de 21e april 
werden nu ingetrokken om de stoffelijke belangen van de katholieken 
door openlijke vestiging van de associatie niet in gevaar te brengen. 
Zelfs goedgezinde protestanten zou dat irriteren, meende de meerder
heid van de vergadering. Cramers verzet hiertegen had geen enkel 
succes meer. De associatie was volledig en voorgoed van de baan. 

Cramer gaf nu zijn pogingen maar op om, door middel van het comi
té, een uit katholieken bestaande vereniging tot handhaving en ver
wezenlijking van de voor hen belangrijkste grondwettige rechten tot 
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stand te brengen. Het idee van een pressure-group moet Cramer voor 
ogen gestaan hebben, maar daar waren de tijden kennelijk nog niet rijp 
voor. De concrete taak van een associatie was in alle plannen vaag en 
vrij duister gebleven. Twintig jaar later verklaarde Cramer dan ook aan 
de aartsbisschop van Utrecht A. J. Schaepman (1815—1882), dat 'op de 
onzekerheid, waarmee zij zich eigenlijk hebben bezig te houden, de van 
1848—1851 aangewende pogingen om een katholieke associatie te 
vestigen totaal schipbreuk (hebben) geleden'.184 Daarbij heeft zeker 
ook enige beduchtheid voor de juridische consequenties meegespeeld, 
omdat de organieke wet op de pas sinds 1848 grondwettelijk bescherm
de vrijheid van vereniging er nog steeds niet was. Bovendien vond men 
een katholieke associatie te veel lijken op de verafschuwde protestantse 
geheime genootschappen, waarvoor in die tijd een ware angstpsychose 
bestond. íes 

8. Het comité na de mislukking van de associatieplannen 

Cramer zou pas na het uiteenvallen van het comité in 1852 opnieuw 
proberen een katholieke associatie te stichten en wel nog minstens 
tweemaal. De eerste maal gebeurde dat door middel van de St.-Willi-
brordusvereniging, die vooral op instigatie van Belgrado in december 
1852 gesticht was. Deze onderneming diende normaalscholen voor de 
onderwijzersopleiding en zelfs een katholieke universiteit te stichten, 
maar was vooral ook 'bestemd om, op de bodem der paedagogische 
belangen, een algemene Nederlandse katholieke associatie te wor
den'. 1 β β De andere keer probeerde Cramer het door middel van de 
katholieke kiesvereniging Regt voor Allen, die hij in 1853 in Am
sterdam oprichtte en waarmee - naar zijn eigen woorden - 'de funda
menten voor een katholieke associatie (werden) gelegd.'187 Het eerste 
plan liep spaak op het felle verzet van de bisschoppen Van Vree en 
Zwijsen tegen elke lekenactiviteit, waarachter ze Belgrado vermoedden 
of wisten 1 8 8 en de tweede poging op de verdeeldheid onder de Am
sterdamse katholieken, gesplitst in ultramontanen en irenische belij
ders van hetzelfde geloof.18e 

Het comité bleef overigens rustig bestaan na het echec van de 5e 
mei 1850. Duchastel kwam nog één keer naar een vergadering en 
wel op 13 mei 1850. Daarna verdween hij voorgoed uit het comité on
danks herhaalde verzoeken van Cramer om zijn terugkeer. Zijn maat
schappelijke positie werd zwaar ondermijnd door ondergrondse wroe-
ters van protestantse geheime genootschappen, schreef hij aan Cramer. 
Daarom mocht hij in geen enkel opzicht de indruk wekken lid van een 
geheime vereniging te zijn.180 Deze imponerende argumenten kunnen 
rustig herleid worden tot de afkeer bij de dames Haringman van For-
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tunes wilde plannen en tot hun pogingen om hem rustig thuis te hou
den. 

Lurasco, de trouwe paladijn van Cramer, nam vanaf 5 mei 1850 de 
leiding van de vergaderingen op zich. Op de bijeenkomst van 27 april 
van het jaar daarop werd Lurasco voorlopig benoemd tot vice-president. 
Cramer wilde dat beslist, opdat hij niet langer alleen alle verantwoor
delijkheid tegenover de buitenwereld zou dragen, maar de functie van 
president kon Lurasco niet gegeven worden, omdat er nog een vage be
lofte van Duchastel bestond weer deel te zullen uitmaken van het co
mité, zodra de wet op het recht van vereniging en vergadering was aan
genomen. En het wachten op een - zij het niet helemaal wasechte -
graaf achtte men te verkiezen boven het voorzitterschap van een een
voudig burgerman. 

Ongeveer gelijktijdig met Duchasteis uittreden verloor het comité 
nog twee leden. Dr. W. H. van Bree, die vanaf oktober 1848 zeer ge
ijverd had voor de totstandkoming van een associatie, werd in de zomer 
van 1850 ernstig ziek en stierf de 18e september. Waarom mr. C. P. 
Hoynck van Papendrecht begin 1851 uit het comité verdwenen is, 
blijft onbekend. Veel heeft hij niet betekend en wellicht is gebrek aan 
belangstelling van beide kanten de oorzaak. 

Om de geslonken gelederen aan te vullen nodigde het comité op 
13 mei 1850 jhr. mr. R. M. F. Diert van Melissant (1824—1854) uit 
toe te treden. Deze telg uit een oude Haagse regentenfamilie was advo
caat bij de Hoge Raad en bestuurslid van de Haagse St.-Vincentius-
vereniging. Diert accepteerde het aanbod en sindsdien maakte deze 
jeugdige, ongetrouwde Hagenaar deel uit van La Jeune Hollande, met 
zijn 25 jaren het jongste lid. i»1 Meylink stelde in augustus 1850 als 
nieuwe leden voor: de Utrechtse advocaat mr. A. W. K. Ariëns (1820 
—1883), de toekomstige vader van Alf ons en leidende figuur onder 
de Utrechtse katholieken, en het Amersfoortse gemeenteraadslid H. G. 
van den Bergh.192 Waarom dit plan om de invloed van het comité tot 
de provincie Utrecht uit te breiden niet verwezenlijkt is, vermelden de 
notulen niet. 
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VI. НЕТ COMITÉ EN НЕТ 

JOURNALISTIEKE WERK VAN CRAMER EN DUCHASTEL 

1. Activiteiten van Cramer en Duchastel in de zomer van 1849 

Na de teleurstellende ervaringen met het comité in het voorjaar van 
1849 leek het of Duchastel en Cramer alle hoop hadden opgegeven om 
nog ooit met behulp van dit comité een organisatie van de katholieken 
tot stand te brengen. * Voorlopig probeerden ze slechts van het comité 
gebruik te maken om voor hun eigen publicistische arbeid steun te 
krijgen. Beiden behoorden tot een typisch soort journalistieke naturen 
met een ongeremde energie, die er behoefte aan hebben hun gedachten 
van het moment zwart op wit af te reageren. Bijna dag in dag uit schre
ven de Haagse graaf en de Amsterdamse medicus elkaar over de arti
kelen, die ze aan allerlei kranten buiten Nederland toestuurden. 

Aangezien Duchastel nauwelijk enig Nederlands kende en Frans de 
enige taal was, die hij beheerste, richtte zijn activiteit zich uitsluitend 
op Belgische en Franse bladen. Vooral met Franse legitimistische krin
gen - aanhangers van de in 1830 verdreven Bourbondynastie - stond 
Duchastel in contact. Aan L'Ami de la Religion, L'Union, L'Opinion 
Publique, La Gazette de France en Le Corsaire zond hij regelmatig 
artikelen. 

Cramer onderhield relaties met o.a. L'Univers in Frankrijk, Obser
vateur de Genève in Zwitserland, met de Deutsche Volkshalle, het 
journal de Bruxelles en L'Emancipation Belge en met The Tablet in 
Engeland. Beiden werkten daarnaast incidenteel mee aan nog verschil
lende andere buitenlandse persorganen. Af en toe had Cramer de han
digheid, een artikel, dat van de hand van Duchastel of hemzelf in 
een buitenlandse krant geplaatst was, triomfantelijk in De Tijd over 
te nemen met de vermelding, dat de voortreffelijke correspondenten 
van de wereldpers er precies zo over dachten als De Tijd. г 

Via Duchastel kwam Cramer begin 1849 ook in contact met Mon-
talembert. Montalembert was de politieke leider van alle katholieken in 
Frankrijk, die openstonden voor hun eigen tijd en die met name de ver
worvenheden van het liberalisme, zoals vrijheid van godsdienst, onder
wijs en dergelijke ondersteunden. Aanvankelijk onderhielden ze een 
vriendschappelijke briefwisseling over hun gemeenschappelijke strijd 
voor de zaak der kerk, maar op den duur harmonieerden de irenische 
opvattingen van Montalembert natuurlijk niet met de mentaliteit van de 
Veuillotadept Cramer. » L. Veuillot (1813—1883) was de Franse ka
tholieke journalist, die de meest starre richting in het katholicisme re
presenteerde en die in zijn dagblad L'Univers iedereen verketterde, die 
niet zijn opvattingen deelde. Deze latere adhesie aan Veuillot ging op 
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een gegeven ogenblik zelfs zo ver, dat Cramer toen demonstratief ging 
rondlopen in een opzichtig kaneelkleurig kledingstuk, dat hij ooit van 
Veuillot ten geschenke gekregen had en op het redactiebureau van De 
Tijd 'de ultramontaanse pantalon' werd genoemd. 4 

Voorlopig echter was het nog niet zover. In februari 1849 hadden 
Montalembert en Cramer net schriftelijk kennis gemaakt en in een van 
zijn eerste brieven vroeg Montalembert of Duchastel en Cramer niet 
bereid waren een verslag te maken over 'de religioso-politieke toe
stand' van de Nederlandse katholieken, waarvoor de Fransman zich 
zeer interesseerde. Beide Nederlanders waren het erover eens, dat het 
comité erbij betrokken moest worden, waarschijnlijk om financiële steun 
voor het werk te krijgen. Doch in de vergadering van 1 maart, waar de 
kwestie van de onkostenvergoeding juist tot moeilijkheden had geleid, 
besloot het comité zich erbuiten te houden. 6 

Cramer liet zich er niet door ontmoedigen en ging aan het werk. Du
chastel werkte vol ijver mee aan de totstandkoming van de memorie en 
kwam op het idee deze niet alleen aan Montalembert toe te zenden, maar 
ook in brochurevorm openbaar te maken. β Bovendien schreef hij een 
voorwoord, dat voor het grootste deel letterlijk door Cramer in de bro
chure opgenomen werd en dat begon met de imponerende woorden: 
'Twee eeuwen lang werden de Nederlandse katholieken behandeld als 
heloten'. 7 De hele zomer van 1849 werkte Cramer eraan, bijgestaan 
bovendien door Van Vree, die hem wel verschillende malen tot gema
tigdheid aanspoorde, maar de hoofdlijnen steeds goedkeurde. Blad voor 
blad zond Cramer zijn ontwerp ter goedkeuring naar de Warmondse 
president, die hem vele suggesties aan de hand deed. 8 

Zo gesouffleerd door Van Vree en Duchastel, verscheen Cramer in 
september 1849 met zijn Mémoire sur la situation des Catholiques dans 
les Pays-Bas, een sensationeel verslag hoe de katholieken sinds 1798 
door 'de machinatiën' van de protestanten in het algemeen en van de 
geheime genootschappen in het bijzonder in hun herleving gefrustreerd 
waren en omwille van de godsdienst onderdrukt werden. Nuyens noem
de het later terecht een nogal gekleurd strijdschrift. · Smits spendeerde 
er slechts enkele woorden aan in een gereserveerd waarderende toon: 
'Zij is zeer goed en valt mij wel mee' .1 0 Korter kon het al niet. 

Van Vree was vol lof. Hij prees Cramer uitbundig en raadde hem 
aan zich niet te storen aan mogelijke afkeuring 'door de z.g. aanzien
lijken'. Daarenboven schreef hij in De Katholiek een opgetogen recen
sie van enkele pagina's over de verheugende verschijning van de 
Mémoire, die de waarheid over Nederland overal in Europa zou doen 
kennen. " De Luikse bisschop Van Bommel was minder geestdriftig; 
hij bedankte Cramer wel hartelijk voor alle moeite aan dit werk be
steed, maar betreurde het, dat Cramer zo weinig de feiten liet spreken, 
en hij vond de toon van het geheel nogal somber en ontevreden.12 
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De Mémoire maakte intussen veel opgang, beleefde ondanks de 
vreemde taal drie drukken in enkele weken tij ds en verscheen weldra 
ook in België en Duitsland, in het laatste land in vertaling. 13 Van 
Bommel moest spoedig toegeven, dat de Mémoire inderdaad effect ge
sorteerd had, gezien de indruk die het werkje 'en langue européenne' 
alom maakte.14 In protestantse kringen veroorzaakte dit succes enige 
onrust, wat tot uiting kwam niet alleen in vele tegengeschriften,15 

maar ook in particuliere brieven als die van oud-minister J. C. Baud, 
die aan zijn vriend J. J. Rochussen schreef: 'Er is een incendiair boekje 
uitgekomen, ( ... ), een mengelmoes van logen en waarheid, zodanig 
gegroupeerd, dat de min-kundige Catholieken en de vreemden wraak 
over ons zullen uitroepen'.1β Met het wraakroepen van de min-kun
dige katholieken kon het overigens moeilijk zo'n vaart lopen, aange
zien die de Franstalige brochure toch niet konden lezen. 

Een vertaling van de Mémoire in het Nederlands schijnt nooit ver
schenen te zijn, buiten een resumé in afleveringen in De Catholijke 
Nederlandsche Stemmen.17 In het Handelsblad en in Le Publiciste werd 
een Nederlandse vertaling van dit vlugschrift wel aangekondigd, maar 
Duchastel verzette zich met hand en tand tegen een Nederlandse editie, 
omdat het werkje dan onder het gewone volk zou komen en daar harts
tochten zou losslaan, die niet meer in toom te houden waren.18 Ook 
Meylink, zo voegde de graaf eraan toe, was zeer gekant tegen de mo
gelijke verschijning in het Nederlands, want ook hij vreesde beroering 
onder het volk. Van Wap schijnt het plan tot vertaling afkomstig ge
weest te zijn, want enige tijd later smeekte Duchastel Cramer om een 
vertaling van de Mémoire door Jan Wap te verhinderen. Zonder uw 
toestemming, zo schreef hij Cramer, of die van de uitgever mag Wap 
het beslist niet doen. 'Maak aan Wap duidelijk, dat deze publicatie op 
het moment zeer ongelegen komt en, als hij doof blijft voor uw argu
menten, maak dan gebruik van uw wettelijk recht'.le 

De reden van Duchasteis plotselinge gematigheid was zijn angstige 
overtuiging, dat de geheime genootschappen, zoals hij Cramer schreef, 
hem, Duchastel, aanwezen als de schrijver, hoewel ze wisten, dat dit niet 
met de waarheid strookte. Op alle mogelijke manieren trachtten ze door 
deze verdachtmaking zijn positie en zijn invloed aan het hof te breken. 
We moeten ons dus zeer kalm houden, raadde hij Cramer vol angst aan, 
en als deze beslist een nieuwe druk in het Frans wilde laten verschijnen, 
moest hij het niet meer anoniem uitgeven, maar zijn eigen naam eronder 
zetten, zodat het voor iedereen duidelijk was, dat de Haagse graaf niet 
de auteur was. 20 Inderdaad schijnt een druk verschenen te zijn onder 
Cramers eigen naam.21 
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2. Het dagblad Le Publiciste 

Buiten het werk aan de hierboven beschreven Mémoire en aan hun 
dagbladartikelen besteedden Cramer en Duchastel de zomer van 1849 
aan pogingen om een Frans dagblad in Den Haag op te richten. ^ 
Het idee om in Nederland een Franstalige krant uit te geven, was in 
het midden van de 19e eeuw beslist niet ongewoon. Zowel regerings-
bladen als katholieke, liberale en zelfs democratische organen ver
schenen in het Frans: Journal de la Haye, Journal du Umbourg, L'Avi
so de la Meuse, Gazette du Duché de Limbourg, Le Temps, L'Asmodêe 
en Le Courrier Batave. Buiten Limburg, waar Frans min of meer de 
tweede moedertaal was van de stedelijke burgerij, hadden de meeste 
organen geen lang bestaan, tenzij de regering of gefortuneerde geest
verwanten van het blad in kwestie financiële steun verleenden. Het 
feit echter, dat het nu vergeten Papo-Thorbeckiaanse dagblad L'Echo 
Universel het negen jaar heeft kunnen volhouden in Den Haag, on
danks pogingen van de conservatieve ministeries van 1853 tot 1858 
om door middel van extra belastingheffingen het blad de nek te bre
ken, maakt wel duidelijk, dat er beslist een markt te vinden was voor 
een goed geredigeerde Franse krant. 

Bijna bij ieder van deze bladen speelde ook een rol de overweging, 
dat door het gebruik van de Franse taal de politieke, sociale of religieuze 
overtuigingen, waarvan de krant de drager was, overal in Europa ge
hoord konden worden, waarbij men tot hoopgevend voorbeeld nam de 
Gazette de Leyde, die in de 18e eeuw het meest toonaangevende blad 
van heel Europa was geweest. 

Het plan voor een Franse krant was bij Duchastel opgekomen naar 
aanleiding van een voor de katholieken onaangenaam artikel in het 
Journal de la Haye van 18 januari 1849. Dit merkwaardige blad werd 
sinds maart 1848 niet meer door de regering, maar door koning Wil
lem II zelf betaald, hoewel voor de buitenwereld de ongure gewezen 
ambtenaar mr. H. Box (1797—1872) formeel de eigenaar was. 2S 

Hoofdredacteur was nog steeds de broodschrijver J. J. E. Gagneux 
(1790—185P).24 Protesten bij hem wegens het antikatholieke karak
ter van sommige artikelen in het Journal hielpen niets en daarom legde 
Duchastel aan Cramer het plan voor het Journal te bestrijden met een 
krant, half in het Frans en half in het Duits, zoals die ook in de Elzas 
bestonden. 2S 

Eind maart 1849 staakte het Journal de la Haye plotseling zijn ver
schijnen, doordat door de dood van Willem II de financiële steun weg
viel. Duchastel werd nu helemaal gegrepen door het idee van een 
Frans dagblad als opvolger en vervanger van het Journal de la Haye. 
Met Cramer was hij het erover eens, dat het blad geen bepaalde reli
gieuze kleur moest hebben, omdat de invloed dan te gering zou zijn. 
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Het moest een louter politiek blad zijn van bezadigd liberale allure. 2e 

De enige moeilijkheid, die Cramer vreesde en die zijn geestdrift temper
de, was de mogelijkheid dat De Tijd te lijden zou krijgen van de con
currentie. 

Cramer en Duchastel overwogen ook, dat in Den Haag een groot po
tentieel lezerspubliek aanwezig was in de vorm van de vele Fransspre-
kende diplomaten en hofdignitarissen, en wellicht speelde hun zelfs 
door het hoofd, dat in de derde stad van het land en het centrum van het 
politieke leven nog geen enkel liberaal orgaan verscheen, terwijl zowel 
Amsterdam als Rotterdam liberale dagbladen van betekenis bezaten in 
het Handelsblad en de N.R.C. Den Haag bezat zelfs geen enkel dag
blad. De toekomst leek dus gunstig voor een Franse krant. 

Aangezien Cramer het eerste halfjaar van 1849 zijn handen vol had 
aan de Memorie over de toestand van de katholieken, 27 trok Duchastel 
erop uit om financiële en morele steun voor het plan te zoeken. De 
eerste, die hij bezocht, was Belgrado. Deze raadde hem aan Van Vree 
te polsen, omdat diens steun, volgens de vice-superior, een eerste ver
eiste was. 28 De Haagse graaf toog naar Warmond en wist Van Vree 
er zo enthousiast voor te maken, dat de Warmondse president onmid
dellijk aan Cramer schreef, dat hij een Frans dagblad altijd als een 
bijna onontbeerlijke hulp had beschouwd voor de katholieken. 2 β In 
een bijzonder uitvoerig betoog ontvouwde Van Vree het grote nut ervan 
niet alleen in het belang van de Nederlandse katholieken, die nu met 
hun grieven en klachten voor een Europees forum konden komen, maar 
evenzeer ten voordele van heel Nederland, dat vaak zo geringschat
tend werd bekeken door het buitenland. En wat de mogelijke achter
uitgang van De Tijd betrof, Van Vree meende, dat dit hoogstens een 
half dozijn abonnementen kon bedragen. De Tijd kon dit verlies ge
makkelijk compenseren, zo voegde Van Vree er kritisch aan toe, als bij 
dit blad de slordige vorm en de inhoud, waaraan 'ontwikkeling en 
gronding ontbreekt,' eens verbeterd zouden worden. 3 0 

Intussen probeerden Cramer en Duchastel na Van Vree ook het co
mité voor het nieuwe blad te interesseren, omdat zij begrepen, dat het 
een dure aangelegenheid zou worden, waarbij financiële steun beslist 
noodzakelijk was. Op de vergadering van 20 april 1849 waren de drie 
man, tot wie zij spraken, graag bereid het plan goed te keuren en er 
morele steun aan te verlenen, maar het drietal achtte zich te gering in 
aantal om de zaak nu definitief te beslissen. s l Erg veel schoot het plan 
met deze steun dus niet op en wegens de associatiemoeilijkheden zou 
het nog een halfjaar duren, voor het comité weer samenkwam en de 
stichting van de krant kon overwegen. & 

Buiten het comité om besloot Duchastel alvast de zaak aan te pakken. 
Hij klampte heel Den Haag aan en schreef naar alle kanten om geld 
te verzamelen. Dit lukte niet al te best. Het tekort voor het eerste ver-
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schijningsjaar werd door de graaf geschat op ongeveer 2700 gulden en 
met veel moeite kreeg Duchastel hier en daar enkele guldens in de 
hand gestopt, 'zoals men dat een arme drommel doet'. 33 Woedend 
schreef hij Cramer enkele brieven over de kleinheid en de laksheid 
vooral van de, volgens hem, geborneerde geestelijkheid in Den Haag, 
die maar collecteerde voor onnutte zaken en voor het dagblad niets 
overhad. 34 

Geld kwam er dus voorlopig niet binnen, maar een redacteur had 
Duchastel snel gevonden in de persoon van J. J. E. Gagneux, de oud-
hoofdredacteur van het Journal de la Haye, bij wie hij enkele maanden 
tevoren nog zonder enig succes geprotesteerd had tegen enige anti
katholieke artikelen in het Journal. Nauwelijks tien dagen na het plot
seling verscheiden van het regeringsblad drong de katholiek gedoopte 
Gagneux zich echter aan de graaf op met het verhaal, dat hij in zijn 
hart de katholieke zaak helemaal was toegedaan en zich opvrat van el
lende, omdat hij steeds gedwongen was geweest tegen zijn overtuiging 
in te moeten liegen in het Journal de la Haye. ^ Cramer liet zich niet 
zo gemakkelijk door dit fraaie verhaal vangen als Duchastel en nam een 
afwachtende houding aan. Meylink echter, die, waarschijnlijk aange
moedigd door Van Vree, zich ook wilde inzetten voor het Franse blad, 
haalde Cramer over Gagneux te accepteren. De 77/¿-redacteur deed dit 
onder voorwaarde dat de Fransman als hoofdredacteur onder zijn cen
suur zou blijven staan. 

Evenals Duchastel meende Meylink te kunnen instaan voor de be
trouwbaarheid en de capaciteiten van Gagneux, met wie hij in 1844 
enige tijd had samengewerkt aan het oppositionele blad Le Temps. 3 β 

Half mei accepteerde Gagneux officieel 'de redactie van een blad, dat 
de opinie van de katholieke partij in Holland weergeeft, een politiek en 
literair blad zonder twistgeschrijf, geredigeerd in één woord in vrijzin
nige, constitutionele geest'. 37 Overigens nam de polemiek, toen het 
blad eenmaal bestond, een grote plaats in. Als directeur wilde Duchas
tel aanstellen een berooide vluchteling van de februarirevolutie van 
1848 uit Frankrijk, die hij toevallig ontmoet had. Dit was Cramer te 
bar. Duchastel en hijzelf moesten de financiële leiding in handen hou
den, vond hij. 3B 

Zo stonden de zaken in de tweede helft van mei 1849, maar toen 
brachten de activiteiten van Duchastel hemzelf, zijn vrouw en zijn 
zuster tot overspanning, waarop dr. P. F. J. Everard - de vroegere lijf
arts van koning Willem II - en Angélique Haringman - de schoonmoe
der van Duchastel — bijgestaan door zijn vrouw en zijn zuster onze 
graaf dwongen tot absolute rust en niets-doen. 39 Veel constructiefs ge
beurde nu de eerste maanden niet meer voor de Franse krant. De ver
schijningsdatum, die aanvankelijk op 15 juni 1849 bepaald was, moest 
steeds weer uitgesteld worden. Half augustus echter kon Cramer, die 
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intussen de Memorie over de toestand van de katholieken voltooid 
had, zijn energie aan het nieuwe blad besteden. Ondanks het verbod 
van zijn huisgenoten ging ook Duchastel in deze maand weer aan het 
werk. Op aansporen van Cramer deed hij wederom enkele pogingen 
om geld los te krijgen. Van de bisschop van Curium kreeg hij 100 gul
den en van T. J. M. H. baron van Scherpenzeel Heusch, 'hoofd van de 
katholieke partij' in Nijmegen, een 'groot bedrag'. 40 Aan deze baron, 
een goede vriend van Dommer, met wie Van Scherpenzeel in het Nij
meegse politieke leven samenwerkte, had Duchastel liefst 1500 gulden 
gevraagd. 41 

Tegen eind augustus stuurde Cramer een circulaire rond aan de 
vooraanstaande katholieken in Nederland met het verzoek het plan 
tot de uitgifte van een katholiek Frans dagblad onder de directie en 
de controle van Duchastel en Cramer financieel te steunen. In het rond
schrijven werd opgegeven een vermoedelijk deficit voor het eerste jaar 
van ƒ 5000,—, dat voor 3/5 deel al door giften gedekt was. ̂  Twee 
maanden later deelde de Amsterdammer aan het comité echter mee, dat 
ƒ 2400,— was verzameld en dat nog ƒ 1000,— ontbrak om het tekort 
in het eerste jaar op te vangen. 43 Welk bedrag juist is, is niet bekend. 
Het geld was bijeengebracht door Duchastel, Cramer en Meylink. 

Ook Gagneux had zijn best gedaan. Hij had om steun bij de regering 
aangeklopt, die besloot de zaak in overweging te nemen. ** Volgens 
Duchastel zou het ministerie-De Kempenaer Gagneux beloofd hebben 
een gematigd onafhankelijk blad van zegelrecht vrij te stellen en toe
stemming gegeven hebben officiële stukken in het Frans te publice
ren. ^5 Duchastel voelde veel voor regeringssteun, maar uit niets blijkt 
dat die inderdaad verleend is. Het is ook niet waarschijnlijk, want een 
jaar eerder, in augustus 1848, had het ministerie - voor zover is na te 
gaan — voor het laatst enige bladen, waaronder de 's-Gravenhaagse 
Nieuwsbode en het Journal du Limbourg, uit regeringsfondsen gesub
sidieerd. 4e Toen Gagneux om steun vroeg, stond dit ministerie op 
weggaan en het daarop volgende kabinet-Thorbecke heeft nooit, aan 
welk blad dan ook, subsidie verleend. 47 

Wel betaalde het ministerie van buitenlandse zaken later bij de li
quidatie van het Franse blad in augustus 1850 54 gulden, maar dit 
was waarschijnlijk om de opname van een internationale overeenkomst 
inzake vuurtorens. 48 Volgens Duchastel zou zijn buurman H. van Sons-
beeck, de minister van buitenlandse zaken in Thorbeckes kabinet, het 
verlangen geuit hebben Le Publiciste af en toe te mogen gebruiken voor 
belangrijke publikaties, maar of dit meer dan een buurpraatje is ge
weest, blijft zeer de vraag. 4e 

Op 14 oktober 1849 bracht Cramer de zaak van de Franse krant voor 
de tweede maal in het comité ter sprake. Ondanks de druk van Cramer 
en Duchastel besloot de vergadering geen financiële aansprakelijkheid 
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voor de onderneming op zich te nemen. Het blad zou wel 'onder het 
toezicht en de zedelijke bescherming van het comité' verschijnen. Vanaf 
l november moest Le Publiciste, Journal des Pays Bas, in de residentie 
uitgegeven worden, voorlopig voor één jaar. Het zou zijn: 'een journal 
politique à tendances catholiques' met het doel alles ter kennis van het 
buitenland te brengen, dat ten aanzien van Nederland belangrijk ge
acht kon worden. s o 

Op 1 november 1849 verscheen het blad inderdaad als het enige, 
dagelijks verschijnende blad in Den Haag en als één van de ongeveer 
tien dagbladen in Nederland. Elk nummer bestond uit vier bladzijden 
van drie-kolomsdruk en in het formaat van 26 cm bij 37 cm. Het eerste 
nummer opende met een drie-koloms artikel, waarin betoogd werd, dat 
het blad de partij van de orde representeerde, die steunde 'op het 
eeuwigdurende beginsel van de gewetensvrijheid en van de gelijkheid 
voor allen'. Vanuit dit principe zou het orgaan zijn actieve taak ver
vullen in de binnenlandse politiek, waarbij de polemiek een grote plaats 
zou innemen. Op het terrein van de buitenlandse politiek wilde de re
dactie zich ertoe beperken een zo betrouwbaar mogelijk overzicht te 
geven van alle belangrijke gebeurtenissen. Tenslotte besluit het artikel 
met het verzoek de redactie nog 'geen programma en geen geloofs
belijdenis' te vragen. 

In het tweede nummer verzekerde Gagneux in een zeer braaf en 
zeer vaag artikel, dat het de voornaamste plicht van iedere schrijver was 
te zorgen, dat hij met zijn geweten in overeenstemming werkte. 'Zijn 
missie is gelijk aan die van het apostolaat: in het openbaar dwalingen 
bestrijden en zonder ophouden de gezonde leerstellingen ondersteunen'. 
Aldus Gagneux, die minstens al vijfmaal om den brode van overtuiging 
veranderd was. 

In de eerste nummers ontbreekt elke aanwijzing van een katholieke 
kleur, maar al spoedig is bijna doorlopend zekere voorkeur voor het 
katholicisme indirect merkbaar. Dit blijkt uit de keus der buitenlandse 
berichten, uit de uitvoerigheid, waarmee uit de kamerdebatten die 
speeches geresumeerd en becommentarieerd werden, waarin katholieke 
grieven te berde gebracht werden, uit de lange en letterlijke citaten 
uit buitenlandse klerikale bladen en vooral uit het gestadig hameren 
op het aambeeld van 'le système d'exclusion des emplois publics suivi 
à l'égard des catholiques'. 51 Hierin valt wel Cramers hand te zien, die 
Gagneux dag in dag uit meestal via Duchastel pakketten met kopie zond 
ter vertaling en publikatie in Le Publiciste. 

Het was echter beslist niet de bedoeling van Duchastel om het blad 
een uitgesproken katholieke kleur te geven. Voortdurend waarschuwde 
hij Cramer hiervoor. Naar de mening van de Haagse graaf zou het 
blad dan te veel de indruk wekken slechts een partijdig orgaan te 
zijn. ^2 Ook de Luikse bisschop Van Bommel gaf de raad het blad niet 
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te 'kerkelijk, en vooral niet klerikaal' te maken en meer aandacht aan 
de binnenlandse dan aan de buitenlandse politiek te besteden. Overi
gens was Van Bommel wel te spreken over het blad. Hij schreef Van 
der Horst, dat de katholieken het met alle krachten moesten steunen. 53 

De politieke kleur van het Franse dagblad was weifelend, gematigd 
Thorbeckiaans. Het blad liet geen gelegenheid ongebruikt voorbijgaan 
om te verklaren het ministerie-Thorbecke welgezind te zijn en om het 
te verdedigen met name tegen het orgaan van Groen, De Nederlander, 
maar wees dan ook meteen op de nog onvervulde wensen en op de vele 
tekortkomingen van het ministerie. & Het blad volgde wat dit betreft 
precies de houding van De Tijd. 

Dat de krant niet veel abonnees kreeg, was begrijpelijk. Ondanks de 
vage katholieke en liberale inslag miste het blad een uitgesproken 
karakter; de opmaak was erg slecht en bereikte begin 1850 wel een 
dieptepunt, toen binnen- en buitenlands nieuws door elkaar geplaatst 
werden in willekeurige volgorde. Het grootste gedeelte van de inhoud 
bestond, zoals ook bij vele Nederlandse kranten, uit vertalingen van 
artikelen uit andere bladen. Met de schaar, de plakselpot en de pen van 
een vertaler werden de meeste kranten in Nederland nog gemaakt. 55 

Aan de rubrieken 'Faits Divers', waarin allerlei onbenullige anek
doten werden vermeld, en 'Variétés', waarin uiteenlopende encyclope
dische onderwerpen omstandig werden uiteengezet, werd steeds meer 
ruimte gegeven. In april en mei 1850 droeg Le Publiciste opeens een 
uitgesproken katholiek karakter, wat bleek uit de felle aanvallen op de 
protestantse onverdraagzaamheid en uit artikelen vol verheerlijking 
van paus Pius IX. Toen het aantal abonnees hierdoor blijkbaar ook niet 
toenam, volgde in juni weer een vlakke, vrij neutrale houding. 

Het aantal advertenties was zeer gering met uitzondering van begin 
mei 1850, toen veel kermisadvertenties geplaatst werden. 5e Het enige, 
waarin Le Publiciste uitblonk, waren de zeer goede Parijse correspon
denties, ondertekend O., met interessant geschreven nieuws over de 
Franse politiek, pers, literatuur en toneel. Slechts de eerste drie maan
den van 1850 en dan nog met grote tussenpozen verschenen deze artike
len. Kortom, Le Publiciste was een naar inhoud en opmaak onopval
lend, vaak slecht geredigeerd, oninteressant blad. 

In het nummer van 28 maart 1850 stelde de redactie in een hoofd
artikel van bijna een hele pagina, getiteld 'Aan onze abonné's', het 
voortbestaan van het orgaan aan de orde. Voor het welslagen van het 
blad waren, aldus Gagneux, drie punten van belang: ten eerste de be
ginselen, maar deze hoefden niet vermeld te worden, aangezien ze dui
delijk genoeg naar voren kwamen in het blad; ten tweede de redactie, 
deze moest sympathie verwerven en daarvoor was inspanning en ijver 
nodig, waaraan het echter geenszins ontbrak. Het derde belangrijke 
punt was het doel van het blad. Volgens de schrijver moest dat twee-
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ledig zijn, namelijk de Europese kwesties in Nederland en Nederlands 
wel en wee in Europa bekend te maken. Aan deze eisen voldeed het 
blad, aldus nog steeds het artikel, en daarom rekende de redactie op 
steun en sympathie van allen, die de orde, de rust en het recht in 
Europa een goed hart toedroegen. 

Veel succes had deze oproep niet. In de negen maanden van zijn 
bestaan, van november 1849 tot en met eind juli 1850 heeft Le Publi
ciste ongeveer 140 abonnees gehad, hetgeen veel te weinig was voor een 
enigszins rendabel bestaan. 57 Met 400 abonnees was het dagblad De 
Nederlander nog noodlijdend en De Tijd leed zelfs met 800 nog grote 
verliezen. 58 Slechts twintig abonnees woonden in het buitenland, van 
wie elf in België. Van de 120 Nederlandse abonnementen was er een 
vijftigtal geplaatst in Den Haag. Daaronder waren de meeste ministe-
riën en gezantschappen. Koningin Sophie, die graag met tegenstanders 
van de autocratisch ingestelde koning koketteerde, en prins Hendrik 
(1820—1879), broer van de koning, behoorden ook tot de abonnees. 

Gezien dit geringe aantal abonnees kregen de pessimisten, die Cra
mer nog aan de vooravond van het verschijnen gewaarschuwd hadden, 
gelijk. Van Vree, die oorspronkelijk zo enthousiast was, had Cramer 
in oktober 1849 op het hart gedrukt er toch voor te zorgen, dat het blad 
werkelijk een Europees dagblad werd, omdat het anders spoedig zou 
sterven. Na zijn aanvankelijke geestdrift begon Van Vree er zelfs bang 
voor te worden, dat De Tijd nadeel van het blad zou ondervinden, s» 
Dezelfde twijfel aan succes had Van Son uitgesproken, die Cramer 
waarschuwde niet te veel op binnenlandse steun te rekenen. eo Ondanks 
alle waarschuwingen was het echec voor Cramer een bittere tegenvaller 
en met name had hem het redacteurschap van Gagneux teleurgesteld. 
Cramers aanvankelijke tegenzin in deze figuur, die door Meylink en 
Duchastel was weggepraat, kwam weer boven. 

Gagneux was een van die glibberige, lichte jongens van de literaire 
en soms ook sociale zelfkant, uit wier midden vele negentiende-eeuwse 
kranten hun leidende krachten recruteerden. e l Herhaaldelijk voelde 
Duchastel zich geroepen Gagneux tegenover Cramer in bescherming 
te nemen, e2 maar tenslotte moest ook onze Haagse graaf toegeven, dat 
de hoofdredacteur slechts een elegant stilist zonder ideeën was en niet 
in staat de lasten van een polemisch dagblad te torsen, β3 

Als medewerker had Cramer aan Gagneux toegewezen een ge
vluchte werkeloze Franse legitimist, L. Boulanger, β* De verhouding 
tussen deze twee publicisten was zeer slecht. Gagneux klaagde er 
zijn nood over aan Cramer, dat Boulanger niets begreep, niets wilde 
leren en in het geheel niet werkte, e5 Maar het ergste was dat Boulanger 
als rechtgeaard legitimist nog steeds de terugkeer van de Bourbons op 
de Franse troon verbeidde en zijn 'mystieke politieke' opvattingen daar
omtrent in 'nebuleuze artikelen' ventileerde. Niets zat Gagneux, aan 
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wie zijn overtuiging, gezien zijn Jacobijnse voornamen Jean Jacques 
Emile, al met de paplepel moet zijn ingegoten, meer dwars dan het 
laken van de republiek en het prijzen van de Bourbondynastie. Op
vallend is het dan ook soms in een en hetzelfde nummer artikelen te 
zien, waarvan het een de Franse republiek bejubelt en het ander God 
bidt, de vroegere orde en glorie van het Bourbonregime weer aan 
Frankrijk te willen verlenen. β β 

Buiten deze twee eeuwig vechtende Fransen kende Le Publiciste 
nog verscheidene andere medewerkers. Een van hen was Josephus Di-
derich (1815—1878), in Den Bosch geboren, die zich eind 1849 in 
Den Haag vestigde en daar een 'Cabinet de Lecture' opzette, min of 
meer een agentschap voor binnen- en buitenlandse bladen. e 7 Tevens 
werd Diderich het jaar daarop de officiële uitgever van het al twee jaar 
bestaande, katholiek-democratische weekblad De Toekomst, ββ Wat de 
functie van Diderich bij Le Publiciste precies geweest is, is mij on
bekend. Bij de liquidatie van het blad werd hij als medewerker scha
deloos gesteld. ** Na de verdwijning van De Toekomst in 1851 ves
tigde Diderich zich in Amsterdam, waar hij in dienst van Cramer trad 
als 'copiïst' en nieuwsgaarder, 70 tot hij in 1861 weer in Den Haag 
terugkeerde als 'r.k. kantoorbediende'. 71 

Een man, die ook bijdragen leverde, was de joodse schrijver L. van 
Vliet, die in 1845 uit Indie verwijderd was en sindsdien aan liberale 
of democratische kranten meewerkte en vele soortgelijke brochures uit
gaf. 72 Van Vliet drong zich aan Duchastel op, die echter niets van 
hem moest hebben en hem bijzonder lastig vond. 73 

Waarschijnlijk door bemiddeling van Cramer leverde Van Vliet aan 
Le Publiciste een serie van negen artikelen - die 21 maart 1850 zonder 
opgave van redenen abrupt afbrak - over de Nederlandse macht op de 
westkust van Sumatra. 74 Deze beschouwingen waren gebaseerd op de 
brochure over hetzelfde onderwerp van het voormalige hoofd van 
bestuur in dat gebied H. J. J. L. ridder de Stuers (1788—1861), w 
die de tot dan toe in Sumatra gevolgde politiek fel aanviel, omdat de 
regering de vrijheidszin van de bevolking niet respecteerde tot schade 
zowel van de inlanders als van de Nederlandse handel. Deze opmer
kelijk liberale geluiden werden door Van Vliet volledig onderschreven. 

Ondanks Van Vliets medewerking aan Le Publiciste weigerden 
Gagneux en Duchastel echter de kandidatuur van Van Vliet voor het 
kamerlidmaatschap eind 1849 in het Franse blad te ondersteunen. 7 β 

Hiermee stonden ze lijnrecht tegenover Cramer in De Tijd, die veront
waardigd onmiddellijk rechtsherstel voor Van Vliet in verband met 
diens onrechtmatige verwijdering uit Indie eiste en alle katholieken 
aanspoorde bij de tussentijdse verkiezingen van 1849 de joodse liberaal 
als lid van de Tweede Kamer te kiezen, π 

Een ander medewerker is mogelijk dr. J. J. F. Wap (1806—1880) 
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geweest. De overal opduikende Jan Wap kwam na een verblijf in Keu
len, waar hij, naar zijn zeggen, het katholieke dagblad Volkshalle in het 
leven had geroepen, in 1849 terug in Den Haag en bood zijn diensten 
ten gunste van de katholieke zaak aan Duchastel aan. 78 Nauwelijks 
had Cramer hiervan lucht gekregen, of hij droeg Duchastel op Waps 
aanbod om aan het Franse blad mee te werken met beide handen te 
aanvaarden, maar Wap dan tevens mee te delen, dat natuurlijk geen 
enkele financiële vergoeding mogelijk was. Deze merkwaardige pro
cedure volgde Cramer, om Jan Wap, die hij haatte sinds deze hem als 
jong medicus in de periode van zijn grootste financiële nood voor 
ƒ 3000,— had opgelicht, те met al zijn ijdelheid en kwasiegenerositeit 
voor schut te zetten. Of Cramer in deze opzet geslaagd is, is niet be
kend, maar in ieder geval wees Wap het plan om hem voor niets te 
laten werken verontwaardigd van de hand. 8 0 

Toch is het niet helemaal uitgesloten, dat Wap aan Le Publiciste 
heeft meegewerkt. Toen Gagneux nl. inzag dat hij de hoofdredactie van 
het Franse blad niet goed aankon, schreef de Fransman vol vertrouwen 
aan Wap, die inmiddels Den Haag weer verlaten had, enkele dringen
de brieven om deze te verzoeken hem in de redactie bij te staan. Men 
moet wel veronderstellen, dat op grond van vroegere contacten in pers
zaken Gagneux' keuze juist op Wap viel. Wap kwam inderdaad terug 
en bood zijn diensten aan. 8 1 Of deze nu door Cramer en Duchastel 
wel aanvaard werden, is moeilijk na te gaan. Verspreid over de maan
den november 1849 tot en met maart 1850 komen een aantal vervolg-
artikelen voor over 'La littérature néerlandaise', ondertekend N-M, die 
mogelijkerwijs van Wap zijn. Zij leggen getuigenis af van grondige 
kennis en daarbij van goede smaak, maar ook van zelfverzekerdheid 
en een voorliefde voor een scherp-persoonlijke, soms bepaald grove 
kritiek à la Nieskruid, β2 De medewerking van Wap staat echter be
paald niet vast en tegen de veronderstelling pleit zowel de begrijpe
lijke tegenzin van Cramer als het feit, dat Waps naam in de liquidatie-
papieren en in de correspondentie Duchastel-Cramer niet meer voor
komt. 

Evenals de artikelenserie over Sumatra brak ook de genoemde reeks 
over de literatuur abrupt af en wel met het nummer van 26 maart 1850. 
Heeft Le Publiciste misschien uit bezuiniging enkele medewerkers eind 
maart ontslagen ? Het is niet onmogelijk, omdat een derde vervolgserie, 
nl. over de 'Situation du Pays' bij de 36e aflevering een week later ook 
plotseling ophield. 8 3 

Een medewerker, die wel bij de liquidatie schadeloos gesteld moest 
worden, was Mordechai Vas Dias (1820—1886), een onmiskenbare 
zoon Israels, een vlug, maar zeer oppervlakkig ventje met een radde 
tong en zeer veel pretenties. 8 4 Met diens medewerking had Izaac Belin
fante (1814—1892) es in 1845 het Nederlands Correspondentiebureau 
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Belinfante en Vas Dias opgericht, dat bijna een eeuw lang een roem
ruchte persgeschiedenis zou leveren, tot in 1935 de macht van Belin
fante en Vas Dias door een gezamenlijke krachtsinspanning van de Ne
derlandse dagbladpers gebroken zou worden en het A.N.P. hun plaats 
innam. 

Dit bureau vormde in het midden van de vorige eeuw en nog lang 
daarna 'de onzichtbare almacht der Nederlandse drukpers' en had een 
historisch gegroeid monopolie voor alle dagelijks en staatkundig nieuws 
uit de residentie gekregen. Hierbij kwam nog dat alle bladen in Neder
land de kamerverslagen slechts van hen konden verkrijgen, omdat vier 
van de zes persplaatsen tot 1859 permanent in handen waren van Belin
fante en Vas Dias. 8 β De taakverdeling was eenvoudig, maar doeltref
fend. Belinfante hield alle relaties in handen met conservatieve instan
ties, kamerleden en ministers, Vas Dias daarentegen met liberale. Wat 
dit bureau in de Nederlandse persgeschiedenis gepresteerd heeft, is ver
bazingwekkend. Mits zij er maar voor betaald werden, deden zij alles: 
kranten stichten en failliet doen gaan, hoofdredacteuren omkopen, con
servatieve scribenten in liberale veranderen en vice versa, perscampag
nes opzetten voor of tegen wie of wat dan ook, particulier detective 
spelen voor koning Willem II, als perschef optreden voor ministers 
enzovoort. 87 

Dat Wap dan ook bij zijn terugkomst in Den Haag constateerde -
zoals hij aan Duchastel vertelde -, dat M. Vas Dias de hoofdartikelen 
leverde voor Le Publiciste in plaats dat Gagneux ze zelf schreef, wekt 
geen verwondering. Gagneux blijkt zich hierover verontschuldigd te 
hebben met het excuus, dat hij eigenlijk alleen verstand had van de or
ganisatie en de materiële kant van een dagblad. 88 Na deze ontdekking 
door Wap schijnt de verhouding met Vas Dias gelegaliseerd te zijn 
door Vas Dias als medewerker aan Le Publiciste te verbinden en als 
zodanig staat hij dan ook bij de liquidatie te boek. 89 

Als laatste figuur, die aan de Franse krant zijn medewerking ver
leend heeft, moet mr. С. С. E. d'Engelbronner (1816—1897) bespro
ken worden. *0 Deze mysterieuze man volgde mr. H. Box op in 1842 
als referendaris van het departement van justitie. Onder deze functie 
schenen te ressorteren zowel de afdeling perszaken als de 'politieke ge
heime politie'. 9 1 D'Engelbronner heeft in opdracht van minister Van 
Hall o.a. een onderzoek ingesteld naar de kansen van de regering om 
het Handelsblad in eigendom te krijgen na de zelfmoord van J. W. van 
den Biesen in 1845, eigenaar en hoofdredacteur van dit blad. Volgens 
de pamflettisten E. Meeter en D. B. Adrian zou de referendaris ver
antwoordelijk zijn voor de dood door vergiftiging van de weduwe Van 
den Biesen drie maanden later, e2 Hij zou dit gedaan hebben om voor 
koning Willem II compromitterende stukken in handen te krijgen. 

Een blad dat sterk onder invloed van D'Engelbronner stond was de 
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's-Gravenhaagse Nieuwsbode, een conservatief, ultraprotestants or
gaan met grote sympathieën voor Van Hall. 93 De rol van D'Engel-
bronner bij Le Publiciste is, evenals van enkele andere, reeds genoemde 
medewerkers, niet precies vast te stellen. Hij komt als schadeloos te 
stellen medewerker voor bij de liquidatie. ** Het is merkwaardig, dat 
deze man tijdens Thorbeckes regering rustig op zijn hoge functie ge
handhaafd bleef, waar hij waarschijnlijk zijn Halliaanse sympathieën 
niet in het minst verloochende. Dit typeert wel hoe weinig Thorbec-
kiaans Thorbeckes medeformateur en minister van justitie Nedermeyer 
van Rosenthal is geweest. Ongetwijfeld als dank voor de betoonde moed, 
beleid en trouw in de Thorbeckiaanse tijd verhieven Van Hall en Don
ker Curtius hem in 1853 onmiddellijk tot secretaris-generaal. Pas door 
minister Van der Brugghen werd hij in januari 1857 ontslagen, waarna 
D'Engelbronner een advocatenpraktijk in Den Haag begon. 

Dit waren de mensen, die Le Publiciste samenstelden, en deze fraaie 
galerij van medewerkers is wel een sprekend bewijs voor de door 
J. T. Buys in 1850 in de Leidse Alma Mater verdedigde stelling: 'Uli 
qui diaria conficiunt, maxima parte sunt homines obscuri et ignoti'. β 5 

Hoe was nu de houding van het comité sinds op 14 oktober 1849 
morele steun was toegezegd? Op de eerste bijeenkomst na die van ok
tober, nl. op 23 december 1849, bracht Cramer de slechte financiële 
toestand ter sprake. De vooruitzichten waren gunstig, zo zei hij, maar 
door gebrek aan geld om de dagelijkse onkosten te bestrijden dreigde de 
publikatie toch begin februari 1850 gestaakt te moeten worden. 9 β In 
de notulen probeerde hij het voor te stellen, alsof de leden van het 
comité toen na uitvoerige discussie besloten alsnog het eigendom van 
het blad en de financiële consequenties daarvan op zich te nemen. Dit 
was echter niet waar en de vergadering dwong hem dan ook een week 
later in de notulen de passage over Le Publiciste 'te wijzigen in de geest 
van het ter bijeenkomst van 23 december besprokene'. β 7 Het resultaat 
daarvan was de mededeling, dat enkele leden van het comité bereid 
waren 'geldelijke ondersteuning' te verlenen aan de onderneming van 
Cramer en Duchastel, en blijkens de bewaarde paperassen van Le Pu
bliciste waren dat: Cramer, Duchastel, Van Berkel sr. en jr., Meylink, 
Lurasco, Van Nispen van Sevenaer en Dommer van Poldersveldt. e8 

Deze heren gaven meer of minder grote bedragen. Alleen Van den 
Aardwegh, Hoynck van Papendrecht en Smits betaalden, om welke 
reden dan ook, niets. 

Het comité besloot tevens op 30 december dat op zijn vergaderingen 
Le Publiciste niet meer besproken zou worden, omdat het comité als 
zodanig er niets mee te maken wilde hebben. Hierna deed Cramer in 
overleg met Dommer toch nog een poging om de heren voor de zaak 
van Le Publiciste te spannen. In het reglement van de in april 1850 
voorgestelde kiesvereniging van Dommer waren enkele bepalingen op-
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genomen, waarin financiële steun aan Le Publiciste werd toegezegd. 
Het plan van de kiesvereniging ging echter - zoals vermeld - niet door 
en daarmee verviel de laatste kans op steun. β β Toch slaagde Cramer 
erin met de hem geschonken gelden de krant tot eind juli 1830 op de 
been te houden, maar toen was het gedaan met het blad.1 0 0 

Op 3 augustus 1850 belegde het comité een vergadering in het oosten 
van het land, te Arnhem. Cramer had weer een nieuw idee. Hij stelde 
voor ter vervanging van Le Publiciste een Frans weekblad te stichten, 
te redigeren door jeugdige katholieke politici en literatoren. De verga
dering wees ook dit af. Bij het debat, dat volgde, over het verdwijnen 
van Le Publiciste verklaarden Lurasco en Meylink zich bereid de li
quidatie van het blad op zich te nemen. Meylink maakte Cramer felle 
verwijten over diens verantwoordelijkheid voor de gang van zaken met 
het Franse blad. Wat Meylink Cramer precies verweten heeft, is niet 
bekend, maar de twist liep zo hoog, dat Cramer zich voorgoed wilde 
terugtrekken uit het comité.101 Zover kwam het echter niet. 

De liquidatie verliep bijzonder traag en moeizaam door de hoge 
schadeloosstellingen, die Gagneux en zijn medewerkers Boulanger, Di-
derich, Vas Dias en D'Engelbronner verlangden. Ook de katholieke 
drukker en uitgever van Le Publiciste J. W. ten Hagen (1804—1867) 
had nog veel geld tegoed. Hij stond bekend als een man 'wiens idea
lisme hem al te onzekere paden deed inslaan, die een meer nuchter 
aangelegd man liever had vermeden'.102 In zijn eigen bedrijf had hij 
huisvesting verleend aan het redactiebureau van Le Publiciste. Lurasco 
wist met alle schuldeisers tot een minnelijke schikking te komen. Dit 
kostte bijna ƒ 1600,—, die door Meylink (ƒ 450,—), Duchastel 
(ƒ 350,—), Lurasco (ƒ 322,—), Van Berkel sr. (ƒ 250,—), Dom
mer (ƒ 100,—) en Van Berkel jr. (ƒ 100,—) betaald werden. 

Op verzoek van Cramer werd nog éénmaal in het comité bespreking 
van de zaak van Le Publiciste toegestaan. Op de vergadering van 27 
april 1851 legden Lurasco en Meylink verantwoording af over de li
quidatie. 103 Het comité besloot een commissie te benoemen ter verifi
catie van de stukken, die betrekking hadden op het door Cramer ge
voerde beheer. Diert van Melissant, Van den Aardwegh en Dommer 
van Poldersveldt namen deze taak op zich. Het resultaat van de verifi
catie is niet bekend. 

Hiermee was de geschiedenis van de Franse krant beëindigd. Het 
was een onderneming, die door Cramer aan het comité opgedrongen 
was en die wegens de gebrekkige leiding en de weinig vertrouwenwek
kende redactie wel gedoemd was te mislukken. De hogere geestelijkheid 
in Nederland gaf nauwelijks steun. Op de lijst van abonnees komt geen 
enkele aartspriester voor en verder alleen Van Vree, Borret van War
mond, de Limburgse apostolische vicaris J. A. Paredis, de bisschop 
van Curium en natuurlijk Belgrado, de grote vriend van Duchastel. 
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Alleen een betere leiding en redactie of onzelfzuchtige steun, zoals 
De Tijd kreeg van P. van Cranenburgh, die in zeven jaar er ƒ 40.000,— 
op toelegde, had Le Publiciste in leven kunnen houden.1M 

Gagneux bleef ondanks het echec met Le Publiciste in betrekking 
staan tot Cramer en Duchastel. In september 1850 stelde Gagneux Du-
chastel voor een politiek-literair tijdschrift in het leven te roepen, dat 
volgens de Fransman een winstgevende zaak zou worden. Duchastel 
was er onmiddellijk voor te vinden, maar Cramer wees het af. l o s Te
zelfdertijd deed Gagneux tevergeefs een verzoek aan de regering om 
financiële steun voor de uitgave van parlementaire jaarboeken.loe 

Hoewel Cramer Gagneux niet in het minst meer vertrouwde en Duchas
tel zelfs voor de oud-hoofdredacteur waarschuwde, bleef de Tijdiedac-
teur toch de Fransman op sleeptouw houden met de belofte hem een 
goede baan te bezorgen. 107 Duchastel was er zeer verontwaardigd over, 
dat de Amsterdammer Gagneux' ongeduld slechts suste door hem nu en 
dan pakken vertaalwerk te bezorgen.108 Waarschijnlijk achtte Cramer 
Gagneux alleen maar nuttig als een gemakkelijke en goedkope ver-
taalkracht. 

Naast dit free-lance werk voor Cramer bezorgde Duchastel hem een 
betrekking in dienst van baron F. von Maltitz, de katholieke Russische 
gezant in Den Haag.10i Aangezien dit ook niet veel opbracht, zorgde 
Duchastel voor een aanbevelingsbrief van Belgrado, waarmee Gagneux 
in Parijs bij de Franse president kon solliciteren naar een betrekking in 
Den Haag. President Napoleon Bonaparte had - volgens Duchastel -
deze, niet nader omschreven functie in Den Haag te vergeven.110 

Waarschijnlijk was het een betrekking bij de Franse gezant of een cor
respondent- of agentschap in dienst van een van de Franse regerings-
bladen. Of Gagneux het gekregen heeft, blijft een open vraag. 

Pas in 1853 kwam Gagneux in de correspondentie Duchastel-Cramer 
weer ter sprake, toen de graaf Cramer waarschuwde Gagneux niet te 
overladen met vertaalwerk, omdat diens normale werk in dienst van 
baron Von Maltitz daardoor in het gedrang kwam. i " In de zomer van 
1853 is deze gezant door zijn regering teruggeroepen. De lotgevallen 
van de Fransman, nadat zijn opdrachtgever verdwenen was, blijven in 
het duister, maar volgens De Bosch Kemper is de Fransman tenslotte in 
Parijs in armoede gestorven.112 

Tenslotte moet nog vermeld worden hoe Cramer en Duchastel 
trachtten een nieuw Frans dagblad, dat in 1851 in de Hofstad ver
scheen, aan hun belangen dienstbaar te maken. De drukker J. W. ten 
Hagen was namelijk ondanks het verlies, dat ook hij geleden had bij 
de uitgave van Le Publiciste, van mening, dat er beslist een rendabel 
afzetgebied te vinden was voor een goed geredigeerde Franse krant. 
In samenwerking met zijn zoon Т. С. В. ten Hagen (1829—1895) zond 
hij derhalve reeds binnen twee maanden na het verdwijnen van Le 
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Publiciste een prospectus rond, waarin hij aankondigde de opengeval
len plaats te zullen innemen met een blad, dat onder de naam L'Echo 
universel de la Presse Catholique de voornaamste artikelen uit de ka
tholieke wereldpers zou weergeven.113 Dit oorspronkelijk als compi
latieblad bedoelde orgaan verscheen 14 januari 1851 voor het eerst en 
werd een groot succes. Aanvankelijk driemaal verschijnend, kon het 
weldra viermaal per week uitkomen, om met ingang van 28 juni 1851 
een echt dagblad te worden onder de naam L'Echo Universel, Journal 
des Pays-Bas. 

In dit blad nu liet Duchastel in maart 1851 al een artikel van zijn 
hand opnemen, waarin hij een protestantse brochure bestreed. n 4 Toen 
Ten Hagen dit eenmaal had toegestaan, kwam Duchastel weldra bijna 
iedere dag met artikelen van hemzelf of Cramer aandragen. n& Cramer 
gaf zelfs al instructies welke artikelen uit buitenlandse bladen in de 
Franse krant geplaatst moesten worden.11β Zodra L'Echo Universel 
echter een dagblad geworden was, weerde de hoofdredacteur van het 
Franstalige Papo-Thorbeckiaanse blad elke inmenging van Cramer of 
Duchastel. Teleurgesteld moest de Haagse graaf zijn Amsterdamse 
vriend meedelen, dat de redactie van L'Echo Universel de deur voor 
hen definitief gesloten had. Geld verdienen is hun enig doel, merkte 
Duchastel schamper ter verklaring op . 1 1 7 

L'Echo Universel was een blad, dat ten aanzien van de politiek een 
uitgesproken Thorbeckiaans karakter droeg en zijn katholieke kleur 
evenmin verbloemde. De hoofdredacteur G. H. van Soest (1826— 
1905) en zijn voornaamste medewerker in Frankrijk, K. F. baron Sir-
tema van Grovestins (1791—1874),118 beroemden zich er beiden op 
thuis te horen 'in de rangen van de jonge en zeker heden de gezondste 
en talrijkste partij van hen, die de onkreukbare Thorbecke volgen'. l l e 

De verdere geschiedenis van dit tot nu toe volledig vergeten katholiek-
liberale blad valt buiten het kader van deze studie, maar is een nadere 
bestudering ten volle waard. 
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VII. НЕТ VERLANGEN NAAR EIGEN BISSCHOPPEN 

1. Het eerste verzoek van het comité aan Rome 
en het vicariaatsplan van Belgrado 

Zoals in het tweede hoofdstuk van deze studie beschreven is, was het 
lekenrekest van 1847 in Rome om drie redenen naar de achtergrond 
geschoven. Ten eerste vermoedde men, dat de bisschop van Curium, 
baron van Wijkerslooth, de actie op touw gezet had om zelf bestuurs
macht te krijgen; vervolgens lag in Rome nog steeds hetnietuitgevoerde 
plan om de vice-superior Belgrado tot aartsbisschop in partibus infide-
lium te wijden, en tenslotte bracht het jaar 1848 zo veel onrust en 
onlust in Europa, dat Rome alle ontwikkelingen eerst rustig wilde af
wachten. Het verlangen naar een normale organisatie van de kerk in 
Nederland bleef echter levendig, niet alleen bij de leken, maar ook 
bij een groot deel van de geestelijkheid in de Hollandse Zending, ge
tuige het verzoekschrift van de aartspriesters en dekens in mei 1848 aan 
Rome om Nederlandse bisschoppen in plaats van een Italiaanse vice-
superior, ι 

Het verlangen naar eigen bisschoppen kon moeilijk aan het comité 
voorbijgaan. Weliswaar had de notabelenassociatie in de winter van 
1847/1848 het initiatief genomen tot het lekenrekest, maar toch werden 
ook de meeste geleerde mannen toen op kerkelijk gebied voldoende no
tabel geacht om het rekest te mogen tekenen. Slechts in politiek en 
daarmee samenhangend maatschappelijk opzicht kwam enig verschil in 
1848 tussen La Jeune Hollande en de notabele veteranen tot uiting. 2 

Van degenen, die in de loop der jaren lid waren of werden van het 
comité, hebben de volgenden het lekenrekest getekend : Van den Aard-
wegh, 3 vader en zoon Van Berkel, Van Bree, Diert van Melissant, Du-
chastel, Hanlo, Hoynck van Papendrecht, Van der Kun, Meylink, Van 
Nispen van Sevenaer en Van Romunde. 

Van de resterende leden, Smits, Dommer van Poldersveldt, Cramer 
en Lurasco, werd Judocus Smits als priester uiteraard niet gevraagd voor 
deze lekenactie. Dommer van Poldersveldt woonde in Ubbergen bin
nen de grenzen van het Bossche vicariaat, waar de suppliek niet rond
ging. 4 Wat Cramer en Lurasco betreft, hierbij moet in aanmerking 
genomen worden dat opvallend weinig Amsterdamse notabelen het le
kenrekest hebben ondertekend. Zelfs bekende voorstanders van het 
herstel der hiërarchie hebben niet getekend en zijn dus, naar men mag 
aannemen, niet gevraagd. Leden van de hoofdstedelijke families Haf-
kenscheid, Alberdingk Thijm, Reael, Slakhek, Herckenrath, Sträter, Van 
Ogtrop, Van Langenhuysen en vele andere zijn niet vertegenwoordigd 
bij het adres van 1847. Wat hiervan en van het ontbreken van de hand-
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tekeningen van Cramer en Lurasco oorzaak is, is mij niet duidelijk. 
Een gelegenheid voor het comité om van zijn kant het verlangen 

naar een normale kerkorganisatie in Nederland tot uitdrukking te bren
gen kwam in november 1848, toen de katholieke wereld werd opge
schrikt door het bericht dat Pius IX uit Rome gevlucht was. Dit ge
beurde, toen de revolutionaire aanhangers van Mazzini de pauselijke 
minister-president Rossi vermoord en de macht in Rome overgenomen 
hadden. 6 Om blijk te geven van de liefde en trouw van de Nederlandse 
katholieken jegens de paus stelde Cramer op de vergadering van 23 de
cember 1848 voor een adres van deelneming aan Pius IX te zenden. 
Het comité verzocht Cramer een ontwerp hiervan te maken en dit de 
volgende bijeenkomst in bespreking te brengen. 

Zes dagen later was het comité weer bijeen. Het ontwerp van Cramer 
werd aanvaard, maar de vergadering kon het er niet over eens worden 
of allen het adres zouden ondertekenen. Bij eventuele openbaarmaking 
konden ze er, naar de mening van de meerderheid, alleen maar schade 
van ondervinden in hun persoonlijk leven. β De president Van Romun-
de en secretaris Cramer besloten het tenslotte alleen te tekenen. Mey-
link nam de taak op zich het adres aan de internuntius Belgrado te 
overhandigen met het verzoek het aan de paus op te zenden. 

In het adres schilderde Cramer de weldaden, door de H. Stoel aan 
Nederland bewezen, en de liefde, die de Nederlandse katholieken de 
H. Stoel toedroegen. Na beschreven te hebben hoe trouw de katho
lieken de paus steeds geweest waren, stelde Cramer Pius IX de vol
gende vraag over het verlangde herstel van de hiërarchie: 'Verlaten zij 
zich, tenslotte, in onze dagen, niet met een volmaakt vertrouwen op 
Uw roemwaardig Pausschap, ten einde uit de uitzonderingsstaat te ge
raken, waarin de harde dwang der omstandigheden hen geplaatst heeft, 
en over te gaan in dien toestand, waarin elk volk zich verheugt, dat 
vrijelijk zijn godsdienst uitoefent?' 7 Belgrado keurde deze passage ech
ter niet goed, toen hem het adres ter hand werd gesteld. Ongetwijfeld 
beschouwde Belgrado dit als een aanslag op zijn eigen positie als vice-
superior, en terecht. Hij riep Meylink ervoor ter verantwoording. β 

De zin bleef echter gehandhaafd en het adres is daama kennelijk buiten 
Belgrado om naar Rome gezonden. De paus zond enkele maanden later 
een vriendelijk antwoord, dat de zinsnede over het herstel van de hiër
archie stilzwijgend voorbijging. * 

In de korte tijd, dat Belgrado in relatie stond met Nederland, had 
hij nu al driemaal kennis genomen van een verzoek om normaal bis
schoppelijk bestuur: van de notabelen, van de aartspriesters en nu van 
het comité. Zijn eigen verlangen naar promotie tot aartsbisschop i.p.i. 
was nog steeds niet vervuld en na de plotselinge dood van de papofiele 
koning Willem II kreeg Belgrado bericht uit Rome, dat zijn bisschops
wijding voorlopig weer uitgesteld werd.10 Waarschijnlijk ontwierp 
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Belgrado daarop een plan, dat in zijn ogen heel handig de wensen van 
de Nederlanders met die van hemzelf combineerde, nl. de verandering 
van de Hollandse Zending in een of twee apostolische vicariaten met 
ongetwijfeld de Italiaan zelf aan het hoofd van een van beide. Hij zou 
dan als apostolisch vicaris in ieder geval de bisschopswijding moeten 
krijgen. De combinatie van de twee wensen, zo moet Belgrado gedacht 
hebben, sloot wederzijdse tegenwerking uit en zou de uitvoering alleen 
maar kunnen bespoedigen. In navolging van Albers heeft de mening 
post gevat dat juist in Rome in 1849 het plan ontworpen werd van de 
Hollandse Zending een of meer apostolische vicariaten te maken. n 

Dat is echter niet juist. Albers heeft geen enkel bewijs, dat het plan 
uit Rome komt. Uit de briefwisseling van de Nederlandse gezant blijkt 
integendeel, dat op het pauselijk staatssecretariaat alleen de mogelijke 
benoeming van Belgrado tot aartsbisschop i.p.i. - echter zonder enige 
verandering van functie - nog steeds in beraad gehouden werd en dat 
op de bureaus van de Propaganda Fide alleen de verzoeken om Neder
landse bisschoppen een voorwerp van aanhoudende zorg vormden.12 

Alle berichten en geruchten over de oprichting van apostolische vi
cariaten gaan terug op één bron, en wel op Belgrado. Alleen Duchas
tel beweerde later, dat het plan van minister Lightenvelt stamde,13 

hoewel de graaf het zelf ook het eerst van Belgrado vernomen had. ^ 
Van Vree had dan ook ongetwijfeld gelijk, toen hij Zwijsen schreef, dat 
het de vice-superior zelf was, die apostolisch vicaris wilde worden. Hij 
voegde er de wens aan toe, dat de onbekwame Belgrado hopelijk spoedig 
zou verdwijnen en Zwijsen weer vice-superior mocht worden; dan zou 
de normale organisatie van de kerk snel tot stand komen, aldus Van 
Vree. « 

Om de meningen te polsen informeerde intussen Belgrado links en 
rechts wat men over de oprichting van apostolische vicariaten dacht en 
wie men geschikt vond als hoofd ervan. Ook Duchastel en Cramer kre
gen met deze zaak te maken. Toen de vice-superior aan onze graaf het 
vicariaatsplan meedeelde, raadde Duchastel onmiddellijk aan Van Vree 
als apostolisch vicaris te nemen, maar Belgrado wees dit af wegens de 
onmisbaarheid van Van Vree op Warmond. De Italiaan beloofde echter, 
dat Van Vree tot coadjutor van de vicaris zou benoemd worden.1β 

Ook deze belofte wijst er trouwens op, dat het hele plan door Belgrado 
uitgedacht was. Hoe kon hij immers iets beloven, als de opdrachtgevers 
in Rome zaten ? 

In een gesprek daags daarna suggereerde Belgrado de graaf, dat 
hijzelf de Utrechtse aartspriester J. Hartman het meest geschikt vond als 
hoofd van een van de nieuwe apostolische vicariaten. Onmiddellijk na 
dit onderhoud vroeg Duchastel aan Cramer om inlichtingen over Hart
man. 1 7 Cramer stuurde het verzoek door aan Van Vree en daarop gaf 
de Warmondse president hem te kennen, dat Hartman de vereiste capa-
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citeiten miste, maar dat de vroegere secretaris van vice-superior G. van 
Nooy, W. H. A. van Bijlevelt,18 die wel bezat. Duchastel moest dit 
Belgrado laten weten zonder bronvermelding en Van Vree bezwoer 
Cramer werkelijk de striktste geheimhouding in acht te nemen ten aan
zien van de oorsprong van dit advies.19 

Overigens had Van Vree reeds enkele maanden eerder Duchastel bij 
een bezoek aan Warmond aan zijn verstand proberen te brengen, dal 
de uitlatingen van Belgrado over de kwestie van de kerkelijke organisa
tie veelal als 'krijgslist' beschouwd moesten worden en derhalve rustig 
met een korreltje zout genomen konden worden. 2 0 

Toen het vicariaatsplan alom bij geestelijken en leken op tegenstand 
stuitte, omdat ze een normaal bisschoppelijk bestuur wilden, 2 1 heeft 
Belgrado het klaarblijkelijk laten varen. Begin 1850 hoorde niemand er 
meer iets over. 

2. De kwestie van de herindiening van het lekenrekest 

Tot nu toe werd, eveneens op gezag van Albers, aangenomen, dat het 
lekenrekest van 1847 in juli 1849 opnieuw is ingediend, и Albers 
grondde zijn mening op een in de papieren van Cramer bewaard ont
werp van een brief aan de paus over het lekenrekest и, dat hij combi
neerde met de brief van Duchastel aan Cramer van 19 juli 1849, waarin 
de volgende passage voorkomt: 'Ik kom net van Belgrado, wij hebben 
lang gepraat over de zaak in kwestie, hij heeft de petitie eergisteren ont
vangen, hij heeft me opgedragen de vrienden te zeggen, dat zij nietig is 
en zal blijven. Ze is dood, maar Belgrado vraagt u allen er weinig over 
te spreken en de zaak in de doofpot te stoppen. De paters Redempto
risten hebben de zaak gewonnen'. 2 4 

Albers heeft de beide brieven zonder voldoende reden gecombineerd, 
er een herindiening van het lekenrekest in gezien en daardoor de re
demptoristen tot tegenstanders van het herstel der hiërarchie geprocla
meerd. De combinatie van de brieven is echter onjuist. Ten eerste kan 
Belgrado over een eventueel verzoekschrift aan de paus, dat hij twee 
dagen tevoren ontvangen zou hebben, nooit op eigen gelegenheid ver
klaren, dat het nietig is en zal blijven. Zelfs bij een grillige figuur als 
Belgrado is het ondenkbaar, dat hij op deze manier alle hiërarchieke 
verhoudingen en diplomatieke gebruiken met voeten zou treden. De Ne
derlandse katholieken zouden dit bovendien beslist niet zonder protest 
genomen hebben. Ten tweede noemde Duchastel een verzoekschrift aan 
de paus nooit petitie (i.e. pétition), maar suppliek (i.e. supplique). 2 β 

Ten derde is in de correspondentie van wie dan ook in de door mij 
onderzochte archieven niets te bespeuren, wat zou kunnen wijzen op 
enige activiteit inzake een herindiening van het rekest. Men correspon-

148 



deerde wel veel in het midden van 1849 over het plan van Belgrado 
om van de Hollandse Missie een apostolisch vicariaat te maken. 

De verklaring van de brief van Duchastel moet dus gezocht worden 
in de richting van een petitie, waar de redemptoristen en Cramer met 
'de vrienden' bij betrokken waren. De Tijd van 7 juli 1849 geeft hier
voor een aanknopingspunt. De krant van die dag vermeldt, dat de 
heer J. van Rijckevorsel een terrein aan de Keizersgracht te Amsterdam 
gekocht had om er een kerk voor de redemptoristen op te laten bouwen. 
Hiermee kon dus de orde, die zoveel betekenis heeft gehad voor de 
katholieke herleving, 2e zich voor het eerst in Amsterdam vestigen. 
Dat dit verzet ontmoette bij de residerende geestelijkheid, die verlies 
van grondgebied en zielental voor hun eigen parochies vreesden, ligt 
voor de hand. 

Inderdaad blijken verscheidene pastoors een verzoekschrift aan Bel
grado getekend te hebben om de redemptoristen uit Amsterdam te we
ren. 27 De pastoors vonden het onnodig en onjuist het aantal parochies 
in Amsterdam met één te vermeerderen en vreesden, zo zeiden zij, orde
verstoringen van protestantse zijde bij de geruchtmakende redemptoris-
tische plechtigheden. Het protest is gedagtekend 12 juli 1849. Hiermee 
is de brief van Duchastel voldoende verklaard. Hij heeft, op verzoek 
van Cramer, Belgrado gevraagd naar zijn beslissing inzake de redemp
toristenkerk, waarop de vice-superior hem verzocht heeft het afwijzend 
antwoord op de petitie aan zijn Amsterdamse vrienden mee te delen. 
Hiermee zijn tevens de redemptoristen gezuiverd van de enige blaam, 
die ooit op hun blazoen is geworpen in verband met het herstel der 
hiërarchie. Overigens hebben zij voor dit herstel ook niet geijverd, want 
de kwestie ging langs hen heen, omdat zij voornamelijk in de zuidelijke 
provincies werkten. 28 Daar hechtte men er over het algemeen weinig 
waarde aan of de titel van bijvoorbeeld Zwijsen zou veranderen van 
bisschop van Gerra i.p.i. in bisschop van Den Bosch (N. Br.). Dit 
leek de zuiderlingen de enige consequentie van een herstel der hiërar
chie. 

Wat verder de ontwerpbrief aan de paus betreft, 29 die in de papieren 
Cramer aanwezig is in een map, waarin zich ook een kopie van het le
kenrekest bevindt, het is duidelijk dat dit ontwerp niet afkomstig is 
van de notabele ondertekenaren van het rekest uit 1847. De eerste zin 
luidt namelijk, dat de ondertekenaren van deze brief zich aansluiten 
bij de wens van een groot aantal katholieken twee jaar tevoren geuit. 
Dit 'aansluiten bij' sluit uit, dat de opstellers het rekest van 1847 on
dertekend hebben. 

Het is waarschijnlijk een ontwerp van Cramer, dat hij in 1849 of 
1850 in het comité in bespreking heeft willen brengen. De datering van 
de brief kan met enige waarschijnlijkheid vastgesteld worden aan de 
hand van de zinsnede over de verklaringen van de regering, die volle-
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dige vrijheid van organisatie voor de kerkgenootschappen garandeerden. 
De eerste uitlating van de regering na de grondwetsherziening, dat zij 
de resterende banden tussen kerk en staat wilde losmaken en de 
kerkgenootschappen volledige vrijheid voor hun eigen organisatie wilde 
geven, dateert van 14 november 1849, binnen twee weken na het optre
den van het kabinet-Thorbecke. so Deze verklaring gold slechts de 
hervormde kerk. De zinsnede doet dus vermoeden, dat de brief in ieder 
geval na 14 november 1849 is opgesteld. 

Hoe het ook zij, het ontwerp is nooit in het comité behandeld. Cra
mer heeft het beslist nooit zelf getekend of door wie dan ook laten 
tekenen, want deze activiteit zou zeker door hem in zijn Über Rationum 
vermeld zijn. Uit niets blijkt, dat het ontwerp ooit meer dan een ont
werp geworden is. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen, dat 
het lekenrekest na 1848 ooit weer is ingediend. 

3. De bisschopsbenoeming van Belgrado en de invoering van een 
eigen hiërarchie 

Vanaf begin 1849 verwachtten de Nederlandse katholieken van re
geringszijde een officiële verzekering, dat zij zelf hun gewenste kerke
lijke organisatie mochten proberen tot stand te brengen, zonder dat het 
gewenste gevolg in strijd kwam met de grondwet, bestaande wetten 
of met het nog steeds niet uitgevoerde concordaat van 1827. 31 Daar 
niemand echter het initiatief nam deze kwestie aan de regering voor te 
leggen, gebeurde er niets, tot de Nederlandse gezant in Rome A. graaf 
de Liedekerke de Beaufort (1792—1855) eind september 1849 van 
de secretaris van de Propaganda Fide Barnabò vernam, dat er nog 
steeds verzoeken van 'katholieke notabiliteiten' om eigen bisschoppen 
bij de Propaganda binnenkwamen. 

De Liedekerke vroeg hierop aan Lightenvelt, minister van buiten
landse zaken in het demissionaire kabinet Donker Curtius—De Kem-
penaer, wat deze dacht van een mogelijk bisschoppelijk bestuur, s2 Te
vens deelde de gezant mee, dat Belgrado het staatssecretariaat en de 
Propaganda zo murw gebeukt had met zijn niet aflatend gevraag om 
de bisschopswijding, dat Antonelli — de staatssecretaris van de paus -
nu besloten had in een officieel schrijven de Nederlandse regering te 
vragen of zij tegen deze bisschopswijding geen bezwaar had. 33 Bel-
grado's verlangen naar de mijter was nog sterker toegenomen, aldus De 
Liedekerke, na de moeilijkheden die hij zonder enig resultaat in Den 
Haag met het Corps Diplomatique gemaakt had. 34 Wellicht steeg hij 
immers als bisschop ook op de diplomatieke ladder, maar 'ik betwijfel 
overigens of de belangen van onze godsdienst daarmee gediend zijn, 
die ons toch integendeel de nederigheid leert', zo voegde De Liede-
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kerke er spottend aan toe aan het adres van zijn minstens even eerzuch
tige chef, minister Lightenvelt. 

Met het verzoek om commentaar stuurde Lightenvelt de beide brieven 
door naar zijn ambtgenoot van r.k. Eredienst mr. J. A. Mutsaers. 35 

Hiermee was nu de kwestie van de kerkorganisatie op regeringsniveau 
gekomen. Nog dezelfde dag antwoordde Mutsaers zijn collega, dat 
Belgrado gerust tot aartsbisschop i.p.i. benoemd kon worden, aangezien 
de Nederlandse regering daar, naar de mening van Mutsaers, niets mee 
te maken had, evenmin als met de invoering van een normale hiërarchie, 
die de minister wel zeer gewenst voorkwam. 3e Vier dagen later droe
gen zowel Lightenvelt als Mutsaers hun ministeriële bescheiden over 
aan hun geloofsgenoot mr. H. van Sonsbeeck (1796—1865), die in het 
ministerie-Thorbecke, dat 1 november 1849 optrad, zowel de porte
feuille van buitenlandse zaken als die van r.k. Eredienst beheerde. 

Maandenlang bleven nu de bovengenoemde papieren over de bis
schopsbenoeming van Belgrado en over de kerkorganisatie onaange
roerd op het departement van Van Sonsbeeck liggen tot verdriet zowel 
van de Nederlandse ijveraars voor de hiërarchie als van de paus zelf, die 
Antonelli in april 1850 opdracht gaf de Nederlandse regering nog eens 
aan de zaak Belgrado te herinneren. 37 Zes dagen eerder had De Liede
kerke uit eigen beweging Van Sonsbeeck er al op gewezen, dat Anto
nelli 'om van het gezanik van Belgrado af te komen' s e reeds in oktober 
van het jaar tevoren een verklaring van geen bezwaar had willen ont
vangen van de regering, zodat men Belgrado verlof kon geven - waar
door hij hopelijk tot rust zou komen - 'zijn hand te wapenen met de 
herderlijke kromstaf en zijn hoofd te dekken met de mijter'. 3» 

Dat Van Sonsbeeck niet opschoot met de behandeling, is begrijpelijk, 
als men bedenkt, dat hij elke ervaring op het gebied van de buitenlandse 
politiek miste, zeer traag en onhandig was in staatszaken en toch als 
hoofd van twee departementen was benoemd, nota bene zonder dat hij 
ook maar voor één van beide gevraagd was. 40 In onze parlementaire 
geschiedenis bepaald een merkwaardige zaak! Hoe onaangenaam ook 
verrast door zijn benoeming, hij had de moed niet te weigeren. 41 Voor 
het ministerschap was hij weinig geschikt. Hij was dan ook veelal de 
risée van de Tweede Kamer en de politieke kringen daarbuiten. 42 

Hoewel hij in december 1849 Van Bommel al beloofd had zo spoe
dig mogelijk de kerkregeling aan te pakken, 43 ging hij dermate gebukt 
onder de voor hem te zware ministeriële lasten, dat drie maanden 
later nog niets gebeurd was. Van alle kanten kreeg de onhandige mi
nister kritiek hierover te verduren. ** Ook in de kringen van het comité 
nam de ontevredenheid toe. Aangezien Van Sonsbeeck tijdens zijn mi
nisteriële periode een huis bewoonde naast dat van Duchastel, was de 
graaf in staat onophoudelijk - zoals hij in zijn dwaas taaltje aan 
Cramer schreef - de degen te stoten in de lendenen van Van 
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Sonsbeeck om zijn veel te trage buurman tot spoed aan te zetten. 46 

Op de vergadering van het comité op 17 maart 1850 kwam de bis
schoppelijke kwestie ter sprake. Duchastel verdedigde zijn buurman 
tegen de beschuldiging — door een van de leden daar geuit — dat Van 
Sonsbeeck de stukken van zijn voorganger Lightenvelt over de kerk-
organisatie niet in behandeling had willen nemen. Duchastel beweerde 
dat Lightenvelt alleen apostolische vicarissen gewild had, terwijl Van 
Sonsbeeck een normale bisschoppelijke organisatie beoogde. Niettemin 
moest de graaf wel toegeven, dat er geen schot in de zaak zat. Toen 
Duchastel na de vergadering aan Van Sonsbeeck een bezoek bracht om 
nadere inlichtingen te vragen, maakte deze de graaf duidelijk, dat hij 
niet langer lastiggevallen wenste te worden. Volgens Duchastel gaf de 
minister deze bruuske afwijzing, omdat hij niet helemaal zeker was van 
de discretie van het comité.4e Waarschijnlijker is het, dat Van Sons
beeck schoon genoeg had van zijn opgewonden buurman. 

Het is bekend hoe Van Sonsbeeck nog in dezelfde maartmaand van 
1850 eindelijk de koning de brieven van Antonelli en De Liedekerke 
met het advies van Mutsaers overlegde, waarbij Van Sonsbeeck echter 
voorstelde bij Rome aan te dringen op de invoering van een normaal 
bisschoppelijk bestuur, en dat in overleg met de Nederlandse regering 
tot stand te brengen. De promotie van Belgrado vond ook Van Sons
beeck een zaak, waarin Rome volkomen vrijheid had. De koning zond 
de stukken door aan de ministerraad, die overleg van regeringszijde met 
Rome over het herstel niet nodig vond, maar wel graag tevoren kennis
geving wilde krijgen van tijdstip en modus quo van de nieuwe kerk-
regeling. 4'7 Het voorstel om er zelf in Rome om te vragen, werd aan
vaard. 

Na de ministerraad kwamen de bescheiden in de Raad van State, die 
het advies gaf Antonelli te antwoorden dat het Rome vrij stond te doen 
met Belgrado wat het wilde, maar die het niet eens was met het in de 
Raad van Ministers aanvaarde voorstel van Van Sonsbeeck om in Rome 
het verlangen van de regering tot de invoering van de hiërarchie ken
baar te maken. 48 Volgens de staatsraden had de regering krachtens de 
volledige godsdienstvrijheid niets te maken met de inrichting van het 
kerkelijk bestuur. Bovendien was de vraag omtrent het standpunt van 
de regering een persoonlijke stap van De Liedekerke geweest en niet 
een officieel verzoek van Romeinse zijde. 

Ongeveer tezelfdertijd ontving Van Sonsbeeck het antwoord van 
De Liedekerke op een eerder gedaan verzoek van de minister om de 
persoonlijke mening van de gezant over de bisschoppelijke regeling te 
mogen horen. 49 Op vier punten grondde de Nederlandse gezant zijn 
advies om iedere poging tot invoering van de hiërarchie voorlopig ach
terwege te laten, namelijk a. het was zeer twijfelachtig of de Propaganda 
Fide haar Nederlands missiegebied kwijt wilde; b. het moment was on-
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gunstig, omdat de pauselijke regering na het neerslaan van de revolutie 
in Rome over het paard getild was door de vele hulp en de vleiende 
eerbewijzen van alle kanten; Rome voelde zich de geestelijke leidsman 
van Europa en zou overdreven eisen stellen; с het bisschoppelijk be
stuur zou veel geld gaan kosten aan de schatkist gezien de grondwettelijk 
vastgelegde mogelijkheid tot bezoldiging van bedienaren van de gods
dienst; d. men was er in Rome van overtuigd, dat noch de geestelijken, 
noch de leken unaniem bisschoppen wilden en dat de voornaamste bron 
van alle agitatie lag bij de persoonlijke en rusteloze eerzucht van 'ze
kere geestelijken'. Wie De Liedekerke hiermee bedoelde behalve Van 
Wijkerslooth, is niet duidelijk. 

Nu lag de situatie in juni 1850 dus voor Van Sonsbeeck als volgt. 
Op Antonelli's brief van september 1849 over Belgrade's bisschops
wijding, waarnaar waarschijnlijk zo goed als geen Nederlander ver
langde, kon hij toestemmend antwoorden, maar hij mocht niet aandrin
gen op het herstel van de hiërarchie, hetgeen juist door zovele katholie
ken gewenst werd. Oaar kwam nog bij, dat op medewerking van De 
Liedekerke blijkens zijn laatste brief niet viel te rekenen. Deze mede
werking was uitermate belangrijk. De Liedekerke stond in Rome in zeer 
hoog aanzien en was een persoonlijk en zeer gewaardeerd vriend van 
Pius IK50 en eveneens van A. Barnabò (1801—1874), de secretaris 
van de Propaganda Fide, waaronder de Hollandse Zending ressor
teerde. 51 Niet voor niets meende de Luikse bisschop Van Bommel, die 
uitstekend geïnformeerd was over de situatie in Rome, dat Rome bereid 
zou zijn de hiërarchie tot stand te brengen, zodra De Liedekerke zich 
ermee eens verklaarde, s2 

Van Sonsbeeck was ten einde raad. Hij wilde de kwestie Belgrado be
slist niet losmaken van de bisschoppenkwestie, hoewel hij aanvankelijk 
- in navolging van Mutsaers - in zijn brief van maart 1850 aan de 
koning gezegd had, dat de bisschopswijding van Belgrado uitsluitend 
een zaak van Rome was, waarmee de Nederlandse regering niets te 
maken had. Inmiddels was echter de vrees onder de katholieken toe
genomen, dat Belgrado's promotie de bisschoppelijke inrichting op de 
lange baan zou schuiven. Van Sonsbeeck nu was bang voor grote onrust, 
die in dat geval onder de katholieke bevolking zou ontstaan, zoals 
hij bij het rapport van de Raad van State aantekende. Belgrado's ver
heffing mocht beslist niet meer betekenen dan een 'personele honori-
ficatie', aldus de minister. 53 

In deze zin schreef Van Sonsbeeck na een maand wikken en wegen 
aan koning Willem III. Ondanks het advies van de Raad van State 
moest de regering, aldus Van Sonsbeeck, in Rome aandringen op Ne
derlandse bisschoppen, want anders zouden de Nederlandse katholieken 
voorlopig onder het bestuur van de Italiaan blijven, hetgeen onrust zou 
zaaien. Dictatoriaal tekende de koning op de 24e juni op dit schrijven 
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van zijn minister aan, dat hij er niets meer over wenste te horen. M 

Twee dagen later vernam de minister dit van de directeur van het ka
binet des konings, A. G. A. ridder van Rappard (1799—1869). м Van 
Sonsbeeck zag zich nu voor een vervelend dilemma gesteld. Om de 
moeilijkheden niet te vergroten besloot hij Antonelli's brief niet te be
antwoorden in de hoop, dat daardoor Belgrado's bisschopswijding 
voorlopig op de lange baan geschoven zou worden. 

Dat de minister reden had de kwestie-Belgrado aan die van de bis
schoppen te verbinden, blijkt wel uit de handelwijze van de vice-supe
rior. Zoals Van Sonsbeeck ook aan de koning had medegedeeld, ver
wekte Belgrado grote opschudding in de Hollandse Zending door zijn 
aankondiging een vormreis te gaan ondernemen. Dit normaliter bis
schoppelijke prerogatief eigende Belgrado zich toe, vooruitlopend op de 
zo begeerde bisschopswijding. De verontwaardiging onder de katholie
ken, met name in de kring rond Van Wijkerslooth, was zeer groot. 5 β 

Vooral het nationaal zelfbewustzijn van de katholieken protesteerde 
sterk tegen deze ongemotiveerde Italiaanse usurpatie. 5 7 De Hollandse 
Zending had immers zijn eigen wijbisschop in de figuur van Van Wij
kerslooth. Sinds 1813 had geen enkele vice-superior meer een vormreis 
ondernomen met uitzondering van Antonucci in 1832, omdat Van Wij
kerslooth toen de bisschopswijding nog niet ontvangen had. и Dat Bel
grado zich nu gedroeg alsof hij de bisschop van Noord-Nederland was, 
accepteerde men niet. De laatste goodwill, die Belgrado nog bezat, ver
speelde hij door dit plan. 

Vanaf begin 1850 kan men zeggen, dat inzake het herstel der hiër
archie de geestelijkheid alle onderlinge verschillen terzijde stelde om 
eendrachtig naar een nationaal episcopaat te streven. De drie voor
naamste geestelijken, Van Vree, Zwijsen en Van Wijkerslooth, met 
hun respectieve aanhang vormden nu één front tegen Belgrado. De 
houding van Van Vree en Curium was al langer duidelijk, maar ook 
Zwijsen wenste nu zonder reserves Van Vree een spoedige invoering 
van een nationaal kerkelijk bestuur toe. Op een lange klachtenbrief van 
Van Vree, die schreef, dat het bestuur van Belgrado steeds zwakker 
en dwazer en daardoor het verlangen naar eigen bisschoppen steeds ster
ker werd, antwoordde Zwijsen, dat Van Vree de moed niet moest op
geven. Schriftelijk durf ik u niet veel te zeggen hierover, aldus Zwij
sen, maar ik hoop vurig dat nog in 1850 aan uw wensen omtrent de 
'Grote Zaak' mag voldaan worden, м 

Overigens ging de vormreis van Belgrado niet door, dank zij het 
ingrijpen van graaf P. M. van der Vrecken (1777—1868), een hoogst 
merkwaardig man uit Limburg, kasteelheer van Houthem, die in zijn 
jeugd vanuit zijn uitgesproken romantisch levensideaal alle mogelijke 
heldendaden verricht had voor de door Napoleon bedreigde paus Pius 
VII, als dank daarvoor door deze in de adelstand verheven was en 
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sindsdien zijn hele leven wijdde aan diplomatieke missies en koeriers
diensten voor Paus en Curie. e o Door Van Bommel ingelicht over de 
onrust in Nederland, zorgde Van der Vrecken voor pressie uit Rome 
op Belgrado om de vormreis af te gelasten. e l Volgens De Evangelische 
Kerkbode echter - een antikatholiek weekblad, dat altijd merkwaardig 
goed op de hoogte was van doen en laten van Belgrado - moest de 
vice-superior van zijn vormreis afzien na krachtige protesten uit Fries
land en Amsterdam. в г 

Het gedrag van Belgrado versterkte uiteraard de geruchten dat hij nog 
steeds alles op alles zette om bisschop van Nederland te worden. e 3 

Daarom had Van Sonsbeeck geen enkel risico genomen en koppelde 
hij de verheffing van Belgrado tot bisschop vast aan de invoering van 
een eigen hiërarchie. Na de dictatoriale afwijzing door de koning op het 
schrijven van Van Sonsbeeck lag de zaak op regeringsniveau stil tot de 
kabinetsraad van 14 augustus 1850, waar Van Sonsbeeck de gelegenheid 
kreeg de kerkorganisatie naar voren te brengen als een van de punten, 
waarop de autoritaire koning van mening verschilde met het liberale 
ministerie. Zowel de koning als de minister kwamen op deze vergade
ring in milde stemming bij elkaar, bereid om de slechte verstandhou
ding, die tot een ontslagaanvrage van het ministerie had geleid, aan
merkelijk te verbeteren. ы In pais en vree besloten ministers en koning 
in geen geval iets te doen in de zaak van de kerkorganisatie vóór de 
komende verkiezingen om ongewenste protestantse opwinding tijdens 
de verkiezingsactie te voorkomen. Veel schoot Van Sonsbeeck daar ach
teraf niet mee op, want eind november 1850, dus na de verkiezingen, 
maakte de koning zijn minister weer duidelijk, dat hij nog steeds niet 
kon inzien, waarom inzake de kerkorganisatie de eerste stap van de 
Nederlandse regering moest uitgaan. № 

In diezelfde tijd voltrok zich in de houding van Belgrado een op
zienbare verandering. Deze verandering is in de laatste maanden van 
1850, toen alle opschudding, die de vormreis-affaire veroorzaakt had, 
weggeëbd was, voor het eerst te bespeuren. De Ie oktober namelijk 
schreef Duchastel, na een gesprek met de vice-superior, aan Cramer, 
dat Belgrado vast besloten was 'de (kerk) organisatie door te zetten en 
te voltooien tot onze volkomen bevrediging'. β β Smits vond dit bericht 
van de weinig kritische Duchastel belangrijk genoeg om het aan Zwij-
sen door te geven. β 7 

Belgrado bleek nu inderdaad hard van stapel te lopen. Naar zijn 
eigen woorden te oordelen, streefde hij in januari 1851 vele Nederlan
ders voorbij in zijn ijver om de kerkelijke hiërarchie in te voeren, door
dat hij zelfs geen rekening meer leek te willen houden met de mening 
van het gouvernement. β 8 Zelfs keerde hij zich tegen zijn Romeinse 
superieuren door te verklaren dat de invoering van bisschoppen belang
rijker was dan het verlangen van de Propaganda Fide de Hollandse Zen-
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ding te behouden. β β Hoewel men een dankbaar gebruik maakte van 
Belgrade's plotseling enthousiaste medewerking, met name bij enkele 
petitiebewegingen voor het herstel — zoals hierna verhaald zal wor
den - bleef het wantrouwen tegenover hem even groot en werd zijn 
verhouding met de Nederlandse clerus, volgens Van Vree, zelfs steeds 
meer gespannen en moeilijk. 7 0 

Of deze ommekeer bij Belgrado nu tot stand gekomen is door het 
inzicht, dat het verlangen naar eigen bisschoppen toch niet te stuiten 
was of onder druk van Nederlandse of Romeinse zijde, blijkt niet dui
delijk. Misschien was hij alleen maar zo ijverig, omdat hij hoopte zelf 
een van de toekomstige bisschoppen van Nederland te zullen worden. 
Van Sonsbeeck met name vreesde, dat dit de achtergrond van zijn om
mezwaai was. 7 1 

In Rome, waar men langzamerhand na alle klachten uit Nederland 
was gaan inzien, welk een merkwaardig heerschap Belgrado was, twij
felde men 'in de hoge regionen' helemaal aan de zuiverheid van zijn 
intenties. 7 2 De Liedekerke moest constateren, dat 'deze prelaat zijn 
eigen zaak slecht heeft gediend door zijn pueriele preoccupaties ten 
aanzien van de mijter, die hij zo vurig begeert, te vaak hier te manifes
teren.' 7 3 Het gevolg was, dat men in augustus 1851 in Rome besloot 
Belgrado's bisschopsbenoeming in ieder geval uit te stellen tot na de 
mogelijke invoering van een eigen hiërarchie in Nederland. 7* Men 
hoopte hiermee alle eigenbelang in het optreden van de internuntius 
uit te schakelen. Het uitstel zou hem, aldus De Liedekerke, spoedig 
medegedeeld worden en bovendien zouden zijn superieuren hem dui
delijk maken dat hij er in geen geval op hoefde te rekenen, ondanks al 
zijn plotselinge geestdrift, ooit in Nederland een bisschoppelijke positie 
te mogen bekleden. 7 5 

4. De adressen van de kamerleden, van de kerkvoogden en van 
het comité 

Inmiddels had Van Sonsbeeck eind 1850 een simpel complotje op touw 
gezet om schot in de zaak van de hiërarchie te krijgen aan Nederlandse 
zijde. In oktober 1850 lichtte Judocus Smits Zwijsen erover in. Een of 
ander rooms lid van de Tweede Kamer zou minister Van Sonsbeeck in-
terpelleren over mogelijke regeringsbezwaren tegen een regeling van 
de hiërarchie en de minister zou dan antwoorden, dat de regering geen 
enkel bezwaar daartegen h a d . 7 β Deze openbare kennisgeving, die 
Van Sonsbeeck natuurlijk veel eerder al had kunnen organiseren, was 
de voor de hand liggende oplossing, nu de koning een initiatief via 
diplomatieke kanalen geweigerd had en Van Sonsbeecks medeministers 
alle pogingen tot invoering van bisschoppen het liefst zagen uitgesteld 
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tot na de behandeling van de voornaamste organieke wetten, omdat zij 
een felle protestantse reactie niet onmogelijk achtten bij het herstel van 
de hiërarchie. 7'7 Na de interpellatie van Van Sonsbeeck zouden de Ne
derlandse katholieken, en dus ook Rome, een officiële verklaring heb
ben, dat het de H. Stoel vrij stond de hiërarchie in te stellen. Ook 
Cramer en Duchastel waren op de hoogte van de afspraak en schreven 
om de aandacht vast op de kwestie te vestigen resp. in De Tijd en in het 
Parijse blad L'Univers artikelen, waarin ze de Nederlandse regering 
verweten aan de katholieken geen duidelijk uitsluitsel te geven, of zij 
de vrijheid hadden de kerk te organiseren. 78 

De afspraak tussen Van Sonsbeeck en de katholieke Tweede-Kamer
leden werd keurig uitgevoerd. Op 12 december 1850 antwoordde Van 
Sonsbeeck op vragen van mr. J. L. A. Luyben, dat de regering er niet 
aan dacht de H. Stoel iets in de weg te leggen en de organisatie zelfs 
'met genoegen (zou) zien'. 7» Nu hadden de Nederlandse katholieken 
dus, wat ze verlangden: een verklaring van geen bezwaar van minis
teriële zijde. 

Onmiddellijk werden nu van verschillende kanten petitieacties op 
touw gezet om Rome aan te sporen op zijn beurt over de brug te komen. 
Als eerste ontwierp Van Nispen van Sevenaer in nauwe verstandhou
ding met Van Vree en Zwijsen een adres voor de katholieke Tweede-
Kamerleden om de paus het herstel van de hiërarchie te vragen. 80 
Waarschijnlijk betrok Van Nispen de leden van de Eerste Kamer er niet 
in, omdat hij wist dat van de drie katholieke leden uit het gebied van 
de Hollandse Zending er twee tegen de invoering van de hiërarchie 
waren, nl. zijn broer jhr. mr. C. E. J. F. van Nispen van Pannerden 
en jhr. mr. F. L. H. J. Bosch van Drakestein. si Waarom zij ertegen 
waren, vermeldde Van Nispen van Sevenaer niet. De ene voorstander 
was de president van de Eerste Kamer, de Rotterdamse wethouder D. 
Blankenheym. 

De katholieke leden van de Tweede Kamer waren wel bereid te te
kenen, op de twee Brabanders dr. J. H. H. de Poorter en mr. F. J. 
Jespers na, twee zeer uitgesproken Papo-Thorbeckianen. 82 Waarom 
deze twee niet getekend hebben, is niet duidelijk. Mutsaers schreef 
Zwijsen hierover, dat er bij hen na het eerste verzoek 'geen nadere in-
stantiën zijn gedaan'. 83 Meer vertelde hij niet. Verschillende verkla
ringen zijn mogelijk. Begin 1850 bijvoorbeeld zeiden - volgens Van 
Vree - enkele Brabantse volksvertegenwoordigers 'geen bisschoppen 
en titre te verlangen, wijl het thans in Noord-Brabant zeer goed gaat'. 84 

Jespers kan een van hen geweest zijn, maar De Poorter niet, omdat hij 
pas in september van dit jaar tot kamerlid gekozen werd. Misschien 
behoorden zij tot de katholieken, die in uiterste verdraagzaamheid geen 
bisschoppen wilden, omdat het de protestanten zo kon irriteren. 85 
Wellicht ook stonden Jespers en De Poorter als liberalen zo sterk op 
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het principe van scheiding van kerk en staat, dat zij niet bereid waren 
met hun politiek mandaat een godsdienstig verzoek te dekken. 

In ieder geval tekenden wel alle andere katholieke Tweede-Kamerle
den. 8 e Ook Mutsaers tekende, hoewel hij zijn ontslag als kamerlid al 
genomen had na zijn benoeming in november 1850 tot lid van de Hoge 
Raad. Veertien kamerleden hebben dus in het geheel getekend, name
lijk zes van de acht Brabantse, de vijf Limburgse en de twee Gelderse 
katholieke leden, plus het enige katholieke kamerlid uit het noorden, 
mr. A. F. Jongstra, 'een blind aanhanger van Thorbecke', zoals zijn 
tegenstanders smaalden. 87 Begin februari 1851 zond Belgrado het 
adres naar Rome. Dit was de eerste maal, dat Belgrado als gevolg van 
zijn nieuwe houding aan een petitie voor bisschoppen medewerking 
verleende. 

Na de kamerleden kwamen de aartspriesters. Zij ontwierpen als 
reactie op de verklaring van Van Sonsbeeck, in overleg met Van Vree, 
het plan om een adres gezamenlijk met de apostolische vicarissen te 
organiseren. Zwijsen vond het uitstekend, maar de Bredase vicaris Van 
Hooydonk wilde zich er, volgens Zwijsen, niet mee inlaten, waarschijn
lijk omdat hij bang was, dat zijn kleine diocees bij een nieuwe kerk-
organisatie door het Bossche vicariaat zou opgeslokt worden. 8 8 Na 
een bezoek van de aartspriesters J. Hartman en E. S. van der Haagen 
liet Van Hooydonk zich echter overhalen. β β Van Vree stelde het adres 
in samenwerking met Zwijsen op. Half maart was het gereed en na 
ondertekening werd het in april 1851 door Belgrado naar Rome ge
zonden. 

Tot nu toe waren alle petitiebewegingen voor het herstel der hiër
archie in relatieve stilte verlopen. Over alle adressen, waarmee Rome 
sedert begin 1848 bestookt werd, was met geen woord gerept in De 
Katholiek of De Tijd, om toch vooral geen onrust onder de protestan
ten te wekken. De enige uitzondering was het adres van het comité met 
de ene vage, vragenderwijs gestelde passage over de kerkinrichting, dat 
in De Tijd van 10 januari 1849 was afgedrukt. e o Dat kon echter nau
welijks opzien baren. 

Enige publiciteit was pas in de tweede helft van 1850 gegeven aan 
de kwestie van het al of niet van kracht blijven van de concordaatsover
eenkomsten van 1827 en 1841 en aan de daarmee samenhangende 
vraag, of het ministerie een eigenmachtige organisering van de kerk 
iets in de weg zou leggen. 9 1 Toen dat in december 1850 openlijk in de 
Tweede Kamer behandeld en daarna in alle kranten besproken was, 
meende de altijd actieve Cramer, dat de tijd aangebroken was om de 
openbaarheid niet langer te schuwen en met behulp van het comité een 
grootscheepse petitionnementsactie onder de katholieken te organiseren. 

Hij kreeg de gelegenheid het herstel van de hiërarchie in de kring 
van het comité ter sprake te brengen, toen dat op 16 februari 1851 in 
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de Haagse woning van Dommer van Poldersveldt samenkwam. 92 Na 
de hevige ruzie in augustus 1850 tussen Cramer en Meylink over de 
verantwoordelijkheid voor de mislukking van Le Publiciste hadden de 
werkzaamheden van het comité voor een half jaar stilgelegen. e 3 Nu de 
gemoederen tot rust waren gekomen, kwam men opnieuw bij elkaar. 
Men besprak uitvoerig het adres van de Tweede-Kamerleden en de dé
marche, die de kerkvoogden - apostolische vicarissen en aartspriesters -
bij de paus zouden doen. 

Het comité voelde er veel voor, nu zelf ook een initiatief te nemen, 
'op grond van de bewoordingen in de breve van de H. Vader, waarbij 
de hiërarchie in Engeland hersteld (was)'. In de breve van 29 septem
ber 1850 kwam de volgende zinsnede voor: 'De mening, dat de hiër
archie hersteld zou kunnen worden, werd in ons versterkt door de een
drachtig geuite verlangens van de Apostolische vicarissen, en van grote 
aantallen geestelijken en leken, uitstekend in deugd en aanzien, evenals 
van een grote meerderheid van de Engelse Katholieken.' ** 

Het comité kwam, nadat Cramers plan om alle katholieken een adres 
te laten tekenen verworpen was, tot de slotsom, dat een adres aan de 
paus wenselijk was, getekend door alle katholieken, 'die geacht kunnen 
worden, enigermate naar waarde te schatten, welke prijs aan een eigen 
hiërarchie moet gehecht worden'. Cramer, Lurasco en Meylink namen 
de taak op zich het adres op te stellen. 

Cramer ontwierp een schets en na enkele wijzigingen door Meylink 
stuurde hij het adres ter goedkeuring naar de vice-superior Belgrado. 
Van Vree, die hij anders altijd het eerst raadpleegde, lichtte hij niet in. 
Cramer vreesde van de Warmondse president dezelfde bezwaren te 
krijgen als van Meylink. De Amsterdammer trok namelijk uit de hier
boven vermelde formulering ten aanzien van de ondertekenaars de 
conclusie, dat hij in ieder geval wel alle beschaafde katholieken, zoals 
bijvoorbeeld de kiesgerechtigde, kon laten tekenen, es Meylink maakte 
zich daar zeer kwaad over en noemde dat minachtend een 'bij na-alge
meen volkspetitionnement', niet passend op godsdienstig terrein. Van 
Vree, door Meylink op de hoogte gebracht, was dit met hem eens. β β 

Deze mening was echter bepaald overdreven, aangezien maar ruim 
2^2% van de bevolking of ruim 101/2% van alle volwassen mannen 
tot de kiesgerechtigden behoorden, 9 7 en bij de katholieken zullen in 
grote delen van het land deze cijfers stellig nog lager geweest zijn. 

Bij Meylink was het verzet tegen de groots opgezette actie van Cramer 
vooral gebaseerd op zijn angst voor mogelijke opwinding onder de 
protestanten. Juist enkele dagen tevoren was de Haagse advocaat afge
stemd bij een tussentijdse verkiezing voor de Provinciale Staten en deze 
teleurstellende ervaring weet hij aan de tegenstand van protestanten 
en vooral aan de, volgens hem, grote invloed van de geheime genoot
schappen. Alle gepraat en publiciteit bij een actie om bisschoppen te 
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krijgen was, aldus Meylink, om 'een massa van redenen gevaarvol' en 
verder was het ondoenlijk alle katholieke kiesgerechtigden — in Den 
Haag alleen al vijfhonderd - af te lopen. β β Meylink trok dus zijn 
handen terug van de actie, ondanks het feit dat Belgrado het plan in
middels had goedgekeurd. " 

De vice-superior raadde Cramer aan haast te maken met het adres en 
ook Brabant en Limburg in de actie te betrekken.100 Het was een oud 
verlangen van Belgrado om de gescheiden activiteiten van noord en zuid 
te verenigen. De tekst van het adres 1 0 1 was echter zo gesteld, dat geen 
Brabander of Limburger het zou kunnen ondertekenen - zoals Van 
Vree Cramer dan ook verweet - omdat het sprak van het bijna volledig 
uitgeroeide katholicisme en het overal doorgedrongen protestantis
me. l f l 2 

Cramer hield echter geen rekening met deze bezwaren, omdat hij - en 
waarschijnlijk vele noordelijke katholieken met hem - sympathie voor 
het katholieke zuiden miste, zoals hij enige tijd later onomwonden aan 
Lurasco schreef.103 Ook Van Vree maakte zich nogal eens woedend 
over Noord-Brabant, dat 'denkt het gehele Nederlandse katholicisme 
te zijn', io* Smits mocht Zwijsen dan wel verzekeren: 'Het zal ons steeds 
tot plicht zijn, de samenwerking ook met Brabant en Limburg te be
vorderen', 1 0 5 min of meer onbewust waren de meeste Hollanders daar
toe weinig geneigd; Smits zelf natuurlijk wel, in wiens brieven voort
durend een soort heimwee spreekt naar zijn 'goede Brabant'. 1°* Een 
overeenkomstig onbegrip bestond er trouwens ook van de kant van het 
zuiden. De Bredase vicaris schreef aan zijn Bossche collega, dat de 
aartsbisschoppelijke zetel in Den Bosch diende te komen 'om de Hol
landers in toom te houden'.1 0 7 De manier waarop Zwijsen over Boven-
Moerdijkers schreef, wekt af en toe de indruk dat hij hen slechts kende 
als hoogmoedige en eigenzinnige gezagsondermijners.108 

Waarschijnlijk alleen omdat Belgrado erop aandrong, zond Cramer 
het adres niet alleen aan geestelijken en leken in het noorden, maar 
toch ook aan de apostolische vicarissen en enkele relaties in het zuiden. 
Uitdrukkelijk vermeldde hij erbij, dat de actie de volledige goedkeuring 
van Belgrado had. 1 0 9 Onmiddellijk na ontvangst vroegen Wilmer, de 
secretaris van Den Dubbelden, en Van Hooydonk Zwijsen om ad
vies, no Wilmer was bereid enige der voorname burgers te laten te
kenen, maar Van Hooydonk voelde niets voor deze lekenbeweging, die 
protestanten en regering in het harnas zou jagen. Zwijsen wendde zich 
op zijn beurt direct tot Van Vree en kreeg van deze dezelfde bezwaren 
te horen als Cramer al eerder vernomen had. Het adres is historisch 
onjuist en dom napraten van de Franse benedictijn Pitra, die net enkele 
maanden tevoren zijn La Hollande Catholique had laten verschijnen. 
Bovendien, zo vroeg Van Vree zich af, wat heeft die politieke distinctie 
van kiesgerechtigden met de kerkelijke hiërarchie te maken? Dit zou 
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maar leiden tot volkspetitionnementen in kerkelijke zaken, hetgeen 
niet paste. Pius IX zou bovendien, naar de mening van Van Vree, een 
volkspetitie weinig waarderen. Het spook van het laïcisme en van Bel
grado zag Van Vree achter deze beweging opdoemen. 'Fiat en goed
keuring op de onbekooktste plannen' gaf deze man, aldus de War-
mondse president.111 

Uit Brabant kreeg Cramer geen enkele handtekening los. De vica
rissen hadden de actie na de brief van Van Vree unaniem ontraden als 
lekeninmenging en als minstens overbodig na het adres van henzelf 
en de aartspriesters.112 

Van de kant van de comitéleden kreeg Cramer schriftelijk scherpe 
kritiek te horen niet alleen van Meylink, maar ook van Van Nispen. Zij 
beiden hadden zich uitsluitend tot de aanzienlijksten willen beperken. In 
deze wens sprak zeker ook in grote mate het overdreven standsbewust-
zijn van de patriciërs en de edellieden mee. Zij vreesden een gevaarlijke 
reactie van de protestanten, omdat de petitiebeweging op deze manier 
niet geheim kon blijven. In het katholiek-democratische blad De Toe
komst verscheen er inderdaad een artikel over. «s Daarin betuigde de 
schrijver zijn adhesie aan de in Den Haag ondernomen activiteiten om 
handtekeningen onder het rekest te krijgen. Een veertigtal handteke
ningen per provincie zou meer dan genoeg geweest zijn, aldus Van Nis
pen, en hij maakte er Cramer nog eens op attent, dat zowel de hoge 
geestelijkheid als vele kamerleden de actie ten sterkste afraadden. Mey
link verweet Cramer bovendien, dat door dit eigenmachtige optreden 
het comité spoedig in duigen zou vallen.114 Enkele dagen later bleek 
Van Nispen echter zijn mening herzien te hebben, want toen schreef hij 
Cramer toch maar door te gaan, wat er ook van komen mocht. Het was 
nu toch eenmaal begonnen.115 

Na alle verwijten, die hem gemaakt waren, kwam Cramer in een 
uitermate geladen stemming op de vergadering van het comité op 27 
april 1851 zijn beleid verdedigen.lle Volgens hem was de adresbewe
ging een buitengewoon succes ten deel gevallen, Brabant en 'enkele, 
zeer enkele steden' uitgezonderd. Men had de bedoeling van de actie 
zeer goed begrepen en alleen de 'aanzienlijkste en meest beschaafde ka
tholieken' laten tekenen. Het was dus absoluut geen volkspetitionne-
ment. Er waren zelfs een dertigtal handtekeningen bij van mensen, 
'wier namen een adellijk predicaat voeren'. 

Na deze uiteenzetting somde Cramer de redenen op, waarom som
migen ondertekening geweigerd hadden.117 Ze waren merendeels ge
baseerd op dezelfde bezwaren als hierboven vermeld zijn van de kant 
der apostolische vicarissen en van Van Vree, Meylink en Van Nispen. 
Een nieuw bezwaar was echter, dat de actie uitging van 'kourantiers', 
beoefenaars van een beroep, waaraan, volgens de mening van die tijd, 
een even kwade reuk hing als aan dat van kroegbazen of kermisklanten. 
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Cramer besloot, moe van alle tegenwerking, met een felle aanval op 
het comité. Men had hem namelijk ook de vraag gesteld, waarom het 
comité niet openlijk voor de dag trad en waarom het vanuit het duister 
invloed wilde uitoefenen. Eén man liet men maar alles opknappen. 
Hij had er nu genoeg van. Hij legde zijn functie neer en stelde voor 
'de zaak in de steek te laten'. 

Na de diepe stilte, die ongetwijfeld op dit requisitoir moet zijn ge
volgd, haalde het comité eenparig - zoals de notulen trots vertellen -
Cramer over aan te blijven als secretaris en koos het vervolgens, op 
wens van Cramer, Lurasco tot vice-president ad interim om gezamenlijk 
met zijn Amsterdamse vriend de verantwoordelijkheid te delen. Sinds de 
verdwijning van Duchastei uit het comité in april 1850 had Lurasco 
steeds de vergaderingen geleid. Nu werd hij officieel vice-president 
a.i. l l e Vervolgens verzocht men Cramer het adres persoonlijk aan Bel
grado te willen overhandigen. Dit verzoek was kennelijk bedoeld als 
een bewijs van volledig eerherstel na alle verguizing. Een nog grotere 
voldoening was het voor Cramer om, thuiskomende na de vergadering, 
daar het bericht te vinden, dat de paus hem tot ridder in de orde van de 
H. Gregorius had benoemd.llfl Duchastei en Belgrado hadden voor 
dit demonstratieve blijk van kerkelijke achting gezorgd.120 

Of het Cramer gelukt is op het adres inderdaad veel handtekeningen 
te verzamelen, zoals hij op de vergadering gezegd had, is niet bekend. 
In Brabant is in elk geval iedere ondertekening geweigerd. In het 
noorden zullen velen onder invloed van Van Vree, Meylink en Van 
Nispen ondertdcening geweigerd hebben. Slechts van enkele plaatsen 
zijn enige bijzonderheden bekend. Zo was in Den Haag van de comité-
leden alleen Diert van Melissant bereid handtekeningen te verzamelen. 
Meylink en de kamerleden Van Nispen van Sevenaer en Dommer van 
Poldersveldt wilden niet. Duchastei durfde niet uit angst voor de pro
testanten, ^21 maar was het wel met de actie eens.1 2 г In Schiedam ging 
het nogal moeizaam. In Maastricht en Maarssen werd aan veel katho
lieken gevraagd te tekenen; in Zevenaar slechts aan weinigen. Dit zijn 
alle gegevens.12S Toch mag men aannemen, dat zeer velen de gelegen
heid aangegrepen hebben om hun verlangen naar een eigen episcopaat 
tot uiting te brengen. 

De katholieke kranten, behalve De Toekomst, zwegen in alle talen 
over de actie. Cramer had hierom in zijn brief bij het adres nadruk
kelijk verzocht. De angst voor protestantse opwinding was groot, maar 
uit niets blijkt dat andersdenkenden zich om deze actie druk hebben 
gemaakt. 

Na de verzoening op het eind van de vergadering van 27 april was 
weer eens een schipbreuk van het comité voorkomen, maar niet voor 
lang. Op de eerstvolgende bijeenkomst zou het comité tenonder gaan. 
Het herstel der hiërarchie, waarnaar velen verlangend uitzagen, is op 
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die laatste vergadering in mei 1852 niet meer ter sprake gekomen. 
Toen Lurasco in mei 1852 naar Rome vertrok, schreef Zwijsen aan 

Van Vree: 'Het schijnt, dat het Amsterdamse laïcisme zich ook in de 
zaak (der hiërarchie) gemengd heeft' en dat Lurasco daarom naar Rome 
vertrokken is. i24 Even weinig sympathie als hieruit spreekt, blijkt 
trouwens van de kant van 'het Amsterdamse laïcisme' voor Zwijsen 
bestaan te hebben, getuige de brief van Lurasco aan Cramer, waarin hij 
Cramer aanraadt af te stappen van zijn plan om bezwaar in te bren
gen tegen de mogelijke benoeming van Zwijsen tot aartsbisschop van 
Den Bosch. 125 

Ook bij al zijn activiteiten voor het herstel der hiërarchie stootte de 
ontactische, maar ijverige Cramer - zoals bij zovele van zijn plannen -
zijn hoofd tegen veel onbegrip en de wat benepen angstvalligheid van 
vele geloofsgenoten. 

5. Beraadslagingen over het concordaat van 1827 en over 
een bisschoppelijk kerkbestuur 

Na de verklaring van Van Sonsbeeck eind december 1850, dat de re
gering een regeling van de hiërarchie niets in de weg zou leggen, be
stond er nog een groot obstakel in de vorm van het concordaat van 
1827, dat als een overeenkomst tussen de H. Stoel en Nederland niet 
door een unilaterale verklaring ongedaan gemaakt kon worden. Er 
zou dus met Rome gepraat moeten worden. Om dit snel te bereiken 
deed Van Sonsbeeck in februari 1851 weer een poging de koning 
te overreden het initiatief tot dit vereiste contact van de Neder
landse regering te laten uitgaan. Eerst had hij de instemming van 
de ministerraad op dit punt gevraagd en verkregen. Het gouvernement 
zou - aldus de minister in zijn brief aan Willem III - met Rome kunnen 
overleggen wat met het concordaat moest gebeuren en bovendien zou 
men met dit overleg voorkomen, dat Rome de invoering van de hiër
archie helemaal zelfstandig regelde, wat dan wellicht op een ongewenste 
manier zou geschieden.12e Zoals men weet had De Liedekerke Van 
Sonsbeeck immers gewaarschuwd voor een tactloze houding van 
Rome. ж 

Tevens deelde Van Sonsbeeck de koning mee, dat Antonelli's brief 
van 20 september 1849 over de benoeming van Belgrado tot aartsbis
schop i.p.i. nog steeds beantwoord moest worden. Deze benoeming zal 
op de katholieken hier echter een 'hoogst nadelige indruk' maken, 
voegde Van Sonsbeeck Willem III waarschuwend toe, verwijzend naar 
zijn brief van juni 1850.1 2 8 Willem III verwaardigde zich echter niet 
zijn minister te antwoorden ondanks een al opgesteld advies van de 
directeur van zijn kabinet.12· Van Rappard had hem namelijk aange-
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raden, eventueel aan Van Sonsbeeck toe te staan de bisschopsbenoeming 
van Belgrado in Rome ongewenst te verklaren, maar de minister niets 
over de hiërarchie te laten zeggen. Volgens Duchastel kreeg de minister 
geen antwoord, omdat de desbetreffende stukken bij prins Frederik en 
prins Hendrik bleven 'hangen'.lse Dit is mogelijk, want de stukken 
moesten, naar uit een aantekening van de koning blijkt, aan de beide 
prinsen worden voorgelegd.131 

Om alsnog een antwoord te forceren stelde Duchastel - waarschijnlijk 
op instigatie van zijn buurman Van Sonsbeeck - nu eind maart 1851 een 
adres op,13 ï gericht aan de minister, waarin de ondertekenaars hem 
vroegen hen op de hoogte te stellen, zodra hij de paus langs diploma
tieke weg ervan in kennis gesteld had, dat er geen bezwaren waren 
tegen de instelling van een bisschoppelijk bestuur. Indien dat nog lan
ger vertraagd werd, zouden de katholieken alom in den lande zich tot 
de paus adresseren. En ab er niet spoedig een normaal kerkelijk bestuur 
kwam, zo besloot het adres, dan moest men vrezen 'dat een gewis regt-
matige ontevredenheid (onder de katholieken) daarvan onvermijdelijk 
te wachten is'.133 Het adres werd ondertekend door de comitéleden Du
chastel, Diert van Melissant, Meylink, Van Berkel sr., Van den Aard-
wegh, Lurasco en Cramer en door nog dertien andere katholieke nota
belen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leiden. Met dit adres 
hoopte Van Sonsbeeck de koning tot een spoedig antwoord te kunnen 
manen. 

Na ontvangst van dit stuk begin mei 1851 wachtte Van Sonsbeeck 
nog veertien dagen en toen wees hij de koning erop, dat hij nog geen 
antwoord had op zijn brief van februari. 134 De aartspriesters, die begin 
van dat jaar bij de minister op audiëntie waren geweest,1S5 en nu weer 
de notabelen, zo ging Van Sonsbeeck voort, drongen bij hem aan om 
spoedig stappen te doen in Rome. Bovendien gingen inmiddels - vol
gens de minister - in heel Nederland petities rond, welke 'ongewenste 
beweging onder de gemeente' hij juist had willen voorkomen door con
tact met Rome op te nemen over de bisschoppenkwestie. 

Een maand later antwoordde Van Rappard 13e namens de koning 
kortaf, dat Willem IH nog steeds niet bereid was de eerste stap te 
doen 137 en dat hem evenmin gebleken was dat Rome iets in de organi
satie wilde veranderen, ondanks alle petitiebewegingen, waaronder die 
van 'jonkheer Duchastel'.138 Over Belgrado's benoeming stond in de 
brief van Van Rappard niets. De koning beschouwde dit blijkbaar als 
een roomse rel, die maar intern moest uitgevochten worden. 

Dit was de derde maal dat de koning zijn veto uitsprak over het 
mede door de ministerraad aanvaarde voorstel-Van Sonsbeeck om het 
initiatief te laten uitgaan van de Nederlandse regering. Normaal zou 
in dit geval ofwel alleen de minister ofwel het hele kabinet - als het 
deze zaak belangrijk genoeg vond - de portefeuille ter beschikking 
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moeten stellen. Niets van dat alles gebeurde. Van Sonsbeeck legde 
eenvoudig de koninklijke weigering naast zich neer. 

Nu hebben de volgende - tot heden toe in de geschiedschrijving van 
het herstel onbekend gebleven - ontwikkelingen plaatsgevonden. Zon
der toestemming aan de koning te vragen en wellicht ook buiten mede
weten van zijn collega's deed de minister de volgende stap. Op 8 juli 
1851 zond hij een missive aan De Liedekerke ter beantwoording van 
de brief van Antonelli d.d. 20 september 1849 en die van de gezant zelf 
d.d. 6 oktober 1849:139 'De regering meent, dat, behalve enkele uitzon
deringen misschien, de invoering van het episcopaat over het algemeen 
zeer gewenst is door de katholieken van Nederland, zowel geestelijken 
als leken". De regering acht het eveneens van groot belang en heeft er 
van haar kant geen bezwaar tegen, als Rome een bisschoppelijk be
stuur wil instellen, maar zij vindt het ongewenst en onnodig verdere 
stappen te doen na de verklaring eind vorig jaar in de Tweede Kamer. 
Niettemin vind ik het gewenst, zo ging Van Sonsbeeck verder, u op de 
hoogte te stellen van de stand van zaken, opdat u op een officieuze 
manier stappen kunt doen omtrent het onderhavige 'met die geest van 
discernement en omzichtigheid', waarin u zich onderscheidt. Tenslotte 
droeg Van Sonsbeeck aan De Liedekerke op Antonelli te laten weten, 
dat Belgrado, naar de mening van de Nederlandse regering, beter op 
het moment niet tot aartsbisschop i.p.i. benoemd kon worden, gezien 
'de diepe en pijnlijke indruk', die dit op de Nederlandse katholieken 
moest maken, daar zij dan zouden menen voorlopig geen bisschoppe
lijke kerkinrichting te krijgen. 

Dit is een hoogst merkwaardige brief. Hiermee had Van Sonsbeeck 
nu gedaan, wat hij al langer dan een jaar had willen doen: Rome laten 
weten, dat het wel de kwestie van de kerkinrichting kon aansnijden, 
maar dat het niet Belgrado de bisschoppelijke mijter moest geven. Deze 
stap van de minister gaf overigens Antonelli twee jaar later, tijdens de 
aprilagitatie, wel reden om aan Frankrijk en waarschijnlijk ook aan de 
andere mogendheden te laten weten dat de Nederlandse regering toch 
werkelijk zelf, zij het vertrouwelijk, om de hiërarchie gevraagd had. 14o 
In hetzelfde jaar 1853 tekende mr. F. A. van Hall - minister van bui
tenlandse zaken sinds april 1853 - verontwaardigd in het register bij dit 
schrijven van Van Sonsbeeck aan: 'In het algemeen schijnt deze brief 
in strijd met 's Konings bevelen'. Het is de vraag of deze opmerking van 
Van Hall, staatsrechtelijk bezien, juist is. Van Sonsbeeck deed niets 
wat de koning uitdrukkelijk niet gewild had. Hij stelde de gezant 
slechts op de hoogte van de stand van zaken en liet hem een officieuze 
stap doen, die de eerste officiële stap aan Rome liet, precies zoals de 
koning wilde. Het was daarentegen weinig slim van de minister om 
pas na een jaar op dit idee te komen. Het voordeel hiervan was echter, 
dat de geesten in de Eeuwige Stad er intussen rijp voor waren geworden. 
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Intussen hadden in Rome namelijk veel ontwikkelingen plaatsge
vonden. De petities van de kamerleden, van de kerkvoogden en van de 
leken waren achtereenvolgens vanaf half februari 1851 in Rome aan
gekomen en daar door de paus zeer gunstig ontvangen.141 In dezelfde 
tijd van maart tot mei 1851 was de Luikse bisschop Van Bommel in 
Rome en ook hij ondersteunde nogmaals de Hollandse verlangens.li2 

Van Bommel kon in elk geval al constateren dat Barnabò voor het 
herstel van de hiërarchie was. и з Dit was van grote betekenis, omdat 
Barnabò, als secretaris, de belangrijkste man was op de Propaganda 
Fide, waarvan de prefect Fransoni al in 1848 een 'oude, goede, ver
sleten" man genoemd werd.144 Toch maakte deze versleten 67-jarige 
Fransoni in juli 1851 nog een reis naar Nederland om zelf de zaak te 
bekijken.14e Hieruit kunnen we concluderen dat ook hij bereidheid 
toonde zich te bezinnen op de Nederlandse situatie, hoewel hij een 
jaar eerder nog bekend stond als tegenstander van het herstel.14e 

Ook De Liedekerke, de grote vriend van Barnabò moet na al deze 
ontwikkelingen ingezien hebben dat tenminste twee van de vier argu
menten, die hij een jaar tevoren had aangevoerd tegen het herstel,147 

hun waarde hadden verloren: op de Propaganda Fide bestond bereid
heid Nederland een episcopaat te geven en het verlangen naar bis
schoppen bleek in ruimere kringen te bestaan dat alleen in die van 
enkele eerzuchtige geestelijken. In ieder geval blijkt uit zijn missiven, 
dat de Nederlandse gezant na ontvangst van Van Sonsbeecks brief van 
juli 1851 met meer dan plichtmatige geestdrift heeft meegewerkt. 

Nog in dezelfde julimaand ontving de gezant de opmerkelijke brief 
van zijn minister. Na enige vertraging door de Romeinse vakanties was 
De Liedekerke op 5 augustus in de gelegenheid met de staatssecretaris 
Antonelli een officieus gesprek te voeren over de mededelingen van 
Van Sonsbeeck. Antonelli vertelde de gezant ervan overtuigd te zijn 
dat de paus zeer verheugd zou zijn, als hij deze berichten zou horen. 
Onmiddellijk na het onderhoud ging de gezant naar de secretaris van 
de Propaganda Fide, Barnabò, om ook hem op de hoogte te stellen. Tot 
zijn grote verwondering hoorde de gezant daar dat de paus enkele uren 
tevoren Barnabò opdracht had gegeven onmiddellijk Belgrado te schrij
ven om een officieuze démarche te doen bij minister Van Sonsbeeck ter 
voorbereiding van de bisschoppelijke inrichting. De paus had tot deze 
opdracht besloten, zo vertelde Bamabò, onder de indruk van de ver
zoeken der Nederlandse katholieken, maar vooral van het laatste be
zoek van de kasteelheer van Houthem, graaf Van der Vrecken, die in 
Rome in zeer hoog aanzien stond.148 

Hieruit blijkt, dat het merkwaardigerwijze de - boven al eens ge
noemde 14» - 74-jarige Palati)nse graaf is geweest, die Pius IX tot zijn 
plotselinge besluit heeft gebracht. Dat Van der Vrecken ijverde voor 
een bisschoppelijk bestuur is niet vreemd voor deze romantische ridder 
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ten dienste van paus en kerk. Onder de Zuidlimburgse adel bestond 
trouwens opmerkelijk veel belangstelling voor deze kwestie. De Maas
trichtse advocaat mr. P. F. E. van Wintershoven bijvoorbeeld schreef 
aan Cramer, dat diens petitie voor het herstel der hiërarchie sterke 
steun ondervond van de baronnen Weichs de Wenne, de graven van 
Ansembourg, de baronnen de Rosen, 'de Mheer enz.'.1*0 Ook was Van 
der Vrecken zeer bevriend met Van Bommel, die na zijn terugkeer uit 
Rome in mei 1851 mogelijk de medewerking van de Limburgse kas
teelheer ingeroepen heeft.151 

Uit zijn van hagiografische bewondering doortrokken levensbeschrij
ving blijkt, dat de oerconservatieve graaf in het begin van het pontifi
caat van Pius IX onthutst is geweest over de liberale politiek van de 
paus. ^ 2 Toen Pius IX echter voor de revolutie eind 1848 op de vlucht 
sloeg, herleefden in hem alle ridderlijke gevoelens, die pasten bij deze 
adellijke beschermer van de kerk. Hoewel hij nu te oud was om de paus 
te hulp te snellen, zoals hij in zijn jeugd Pius VII gedaan had, was hij 
wel in staat vlammende protestbrieven te schrijven tegen de verdrijving 
van de opperherder. Toen Pius IX dankbaar reageerde op zijn morele 
steun en op zijn gelukwensen bij de terugkeer in de Eeuwige Stad, ont
stond bij de oude graaf het verlangen nog eenmaal ondanks zijn 74 ja
ren naar Rome te gaan. 

Ruim een maand na de terugkeer van Van Bommel uit Italiëlsa 

begon Van der Vrecken in de hete julimaand van 1851 de moeizame 
tocht. Over zijn laatste Romeinse reis is niet veel bekend. Zijn levens
beschrijver P. Verhaegen vertelt, dat 'het gedetailleerde verslag ons niet 
is bewaard'. Wel geeft Verhaegen een kort relaas uit brieven van de 
Palatijnse graaf, waaruit blijkt dat de ontvankelijke Pius zeer ontroerd 
was door deze warme en moeilijke pelgrimage van de grijsaard met 
zijn roemrucht verleden in dienst van de kerk. 

Verscheidene malen verleende de paus hem audiëntie en de laatste 
keer gaf Pius de graaf een koralen kruis, 'bedankte hij hem uitbundig 
voor zijn bemoeiing en riep hij hem bij het afscheid de woorden toe: 
Tot wederziens, mijn dierbare graaf, in een betere wereld'. ÍM Deze 
romantische scène past volkomen bij de twee figuren, die beiden even 
emotioneel en even doordrongen waren van één ideaal: de kerk dienen. 
De bemoeiing, waarover de paus sprak, kan, gezien de woorden van 
Bamabò aan De Liedekerke, geen andere geweest zijn dan die voor de 
instelling van een eigen hiërarchie in Nederland. 

Hoezeer de reactie van de paus na het bezoek van de graaf als een 
van zijn impulsieve opwellingen1M kan beschouwd worden, blijkt wel 
uit het feit, dat Antonelli enkele dagen later de Nederlandse gezant 
bekende volledig onkundig te zijn geweest van de pauselijke beslis
sing. 15e Bovendien was de prefect van de Propaganda Fransoni juist 
naar Nederland gegaan om poolshoogte te nemen, toen Pius plotseling 
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secretaris Barnabò ontbood en hem opdroeg stappen te ondernemen. 
Veel schoot de zaak van het herstel in feite nog niet op na de be

slissing van de paus. Weldra bleek namelijk welk een weinig vertrou
wenwekkend intermediair tussen Rome en Nederland Belgrado was. 
Van Sonsbeeck kreeg bij het eerste officieuze gesprek, waarom Belgrado 
na de recente pauselijke beslissing had verzocht, al de indruk dat de 
vice-superior nog steeds zelf bisschop van Nederland wilde worden. 
De minister maakte hem duidelijk, dat daarvan geen sprake kon zijn 
en verzocht daarna De Liedekerke deze kwestie in Rome te behande
len, is? Daar was men intussen ook al gaan twijfelen aan de geschikt
heid van Belgrado als onderhandelaar over het herstel. Nadat er enkele 
besprekingen aan deze zaak gewijd waren werd eind augustus aan 
Belgrado meegedeeld — zoals reeds eerder vermeld is 15e — dat hij pas 
na het herstel bisschop zou worden en in geen geval van Nederland. 
Waarschijnlijk dacht men erover hem terug te roepen of een speciale 
gevolmachtigde te zenden om de onderhandelingen te voeren. Door 
dit alles verstreek veel tijd zonder dat er iets gebeurde. 

Intussen bracht Belgrado zich dat jaar ook nog in opspraak door 
zijn financiële manipulaties. Hierbij moet men bedenken, dat de vice-
superior rechtstreeks uit de corrupte sfeer van het bestuur van de Ker
kelijke Staat naar het degelijke en keurig aangeharkte Nederland was 
overgeplaatst. In de Kerkelijke Staat ontbrak vóór 1848 elke openbare 
controle op het financiële beleid en vierde de corruptie hoogtij.15e 

Hoewel over zijn persoonlijk leven vóór zijn komst in Nederland niets 
bekend is, is het veelzeggend, dat zijn beste vriend in Italië prins R. R. 
F. M. de Lichnowsky was, 'un élégant prélat de moeurs trop faciles'.1β0 

Waarschijnlijk had Belgrado behoord tot de grote groep geestelijken 
en edellieden die een comfortabel en mondain leven leidden in de 
'ancien régime'-sfeer van de Kerkelijke Staat. lel Een bijzonder slecht 
voorbeeld had Belgrado ook in zijn superieur, de kardinaal-staatssecre
taris Antonelli, die ten koste van de kerk een fortuin vergaarde, dat 
hij tenslotte zou nalaten aan zijn onwettige kinderen.le2 

In februari 1850 was het Van Vree voor het eerst ter ore gekomen, 
dat Belgrado zo veel schulden gemaakt had, dat deze zich gedwongen 
zag van de hem onderhorige geestelijkheid tot een bedrag van 
ƒ 12.000,— te lenen. les Over de achtergrond van deze leningen wilde 
Van Vree aan Zwijsen schriftelijk alleen maar mededelen, dat die 'on
gunstig' was. le4 Uit de brieven van Duchastel blijkt, dat Belgrado 
vaak grootse diners aanrichtte en in de jaargangen van De Tijd is te 
lezen, dat Belgrado bij elke publieke calamiteit, of dat nu een waters
nood, een afgebrand dorp of een cholera-epidemie was, vorstelijke gif
ten gaf. Dit scheen een bron van voortdurend vermaak voor sommige 
protestantse blaadjes te zijn, die dan informeerden van wiens geld hij 
eigenlijk zo milddadig was. ш 
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Naar aanleiding van een gift van frs. 10.000,— (ƒ 4725,—) bij een 
watersnood zinspeelde De Evangelische Kerkbode van 5 april 1850 
erop, dat dit geld niet van de vice-superior zelf kwam, maar door hem 
achtergehouden was van een kort tevoren gehouden collecte in de ka
tholieke kerken. Le Publiciste wijdde op order van Duchastel vier dagen 
lang verontwaardigde artikelen aan deze insinuatie, ιββ Twee maanden 
later kon De Tijd eindelijk verklaren, dat Belgrado de collecte ver
antwoord had en dat De Evangelische Kerkbode gelasterd had. l e 7 

Niettemin zat de internuntius voortdurend in financiële moeilijk
heden en een jaar later maakte hetzelfde blad tot grote ontsteltenis van 
Van Vree de schulden van Belgrado openbaar. De Kerkbode van 18 
april 1851 schreef, dat een hooggeplaatst persoon ondanks aanzienlijke 
jaarwedden van twee hoven, ^ rijke inkomsten van vrijwillige giften, 
onberekenbare sommen van missorialia, dispensatiën enz., 'tot over 
de oren in de schulden' stak, maar desondanks pronkte met geschenken 
van liefdadigheid ten koste van zijn schuldeisers. Van Vree beschouwde 
het als een ramp voor de katholieken, dat de financiële knoeierijen van 
het hoofd der kerk in noordelijk Nederland nu alom bekend waren, и» 
Andere reacties op dit artikel dan die van de Warmondse president zijn 
niet bekend. Pas in mei 1853 slaagde Belgrado erin zich 'op een of 
andere manier uit zijn geldelijke verlegenheid te redden', aldus Van 
Vree. 17» Dit was dus, merkwaardigerwijze, kort na het optreden van 
het ministerie-Van Hall, waarover Belgrado zo uitbundig de loftrompet 
stak. « i 

Het is niet onaannemelijk, dat de prefect van de Propaganda, Fran-
soni, op zijn inspectiereis van augustus 1851 in de Hollandse Zending 
ingelicht is over de geldelijke perikelen van de vice-superior. In tegen
stelling tot het mondaine staatssecretariaat - de opdrachtgevers van 
Belgrado als internuntius - waardeerde de Propaganda Fide - zijn last-
gevers als vice-superior - een al te wereldse levenshouding van haar 
ondergeschikten beslist niet. 1 7 2 Ook daardoor is de wantrouwende 
houding in de herfstmaanden van 1851 in Rome tegenover Belgrado 
verklaarbaar. 

In dezelfde najaarsdagen drong Van Bommel schriftelijk en De 
Liedekerke - op verzoek van Van Sonsbeeck - mondeling weer eens 
bij de paus aan op een spoedige invoering van de hiërarchie.173 Pius 
beloofde persoonlijk aan De Liedekerke op 15 november 1851 dat hij 
onmiddellijk opdracht zou geven Belgrado de besprekingen op officieel 
niveau met de Nederlandse regering zo spoedig mogelijk te laten be
ginnen. 174 Dit pauselijk besluit voorkwam alle verdere deliberaties 
over de positie van Belgrado. Eindelijk kwam er schot in de langdurige 
zaak van de hiërarchie. Het verloop van de onderhandelingen over het 
herstel is verder in grote lijnen bekend,175 maar een nauwkeurig re
laas van de toedracht kon tot nog toe niet gegeven worden. 
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Op 9 december 1851 overhandigde de internuntius aan Van Sons-
beeck officieel de nota, waarin het verlangen van de paus tot herstel 
van de hiërarchie werd uitgedrukt. Aangezien het concordaat van 1827 
nog bestond, vroeg de paus om nader overleg op dit punt. Nadat de 
minister de nota op 16 december in de ministerraad besproken had, 
zond hij een week later het schrijven aan de koning.17e Aangezien 
Willem III de mening van de ministerraad over de opheffing van het 
concordaat van 1827 wenste te kennen en Van Sonsbeeck hem daar
over niets medegedeeld had,177 moest de zaak wederom op 17 februari 
1852 door de ministers besproken worden. Hoewel op deze vergadering 
Van Sonsbeeck de enige was, die het concordaat wenste te handhaven, 
en bijgevolg met grote meerderheid het besluit werd aangenomen om 
het concordaat te laten vervallen, stelde genoemde minister toch aan 
de koning voor om in het officiële antwoord van de regering aan Bel
grado het concordaat niet prijs te geven, "β De minister was namelijk 
bang, dat mogelijk ooit het bisschoppelijk bestuur door een minder 
vrijzinnige regering ongedaan gemaakt zou kunnen worden.17β Daarom 
wilde hij het liefst het concordaat als het laatste juridisch-politieke hou
vast bewaren.180 Prompt kreeg hij natuurlijk uit het kabinet van de 
koning te horen, dat dit ministeriële voorstel duidelijk in strijd was met 
het besluit van de ministerraad.1β1 

Het was weinig slim van Van Sonsbeeck om op deze manier zowel 
de koning als zijn medeministers te willen misleiden, aangezien Van 
Rappard niet alleen directeur van het kabinet des konings, maar ook 
secretaris van de ministerraad was, zodat hij de koning precies kon 
vertellen wat 17 februari besproken was. 

Per omgaande bekende Van Sonsbeeck aan de koning zijn ongelijk 
door te verklaren akkoord te gaan met de opheffing van het concor
daat. 1 8 2 Op 24 maart overhandigde hij daarop de nota met het officiële 
standpunt van de regering aan de internuntius: de H. Stoel kon haar 
gang gaan, mits Rome ermee akkoord ging, dat door de regeling van de 
hiërarchie tevens de regering van alle verplichtingen, voortvloeiende 
uit het concordaat van 1827, ontslagen zou zijn. 

Nog diezelfde dag stuurde Belgrado de nota met een begeleidend 
schrijven naar Rome.le3 In deze stad waren echter na een maand 
wachten deze papieren nog niet aangekomen.1M Antonelli, Barnabò 
en de paus zelf waren zeer ontstemd over het lange uitblijven van de 
stukken, hetgeen zij aan Belgrado weten, toen zij het tijdstip van de 
overhandiging en de inhoud van de nota officieus vernomen hadden 
van De Liedekerke. Nu liet de paus de Brusselse nuntius opdracht 
geven een koerier naar Den Haag te zenden, die niet terug mocht 
keren, alvorens Belgrado hem de nota van 24 maart overhandigd had. 
Dat gebeurde en toen bleek, dat Belgrado de papieren wel verstuurd 
had. Ze waren echter in Parijs zoekgeraakt.18* 
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Nadat snel nieuwe kopieën waren verzonden en deze stukken waren 
bestudeerd, verklaarde de paus persoonlijk tot tweemaal toe aan De 
Liedekerke, dat hem een zo spoedig mogelijke instelling van een eigen 
episcopaat voor de Nederlanders zeer na aan het hart lag.18e Inmiddels 
kwamen er echter nieuwe moeilijkheden en ditmaal van curiale zijde. 
Buiten het staatssecretariaat en de Propaganda Fide was nog een derde 
kerkelijke regeringsinstantie bij de kwestie betrokken, namelijk de 
Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, die tot taak 
heeft juridische problemen, concordaten en dergelijke zaken te behan
delen. 

Dit curiale instituut betoogde op juridische gronden, dat het con
cordaat van 1827 beter niet vervallen verklaard, maar alleen terzijde-
gesteld moest worden. De secretaris van deze congregatie, V. Santucci, 
verzocht Antonelli eind mei 1852 Belgrado opdracht te geven dit in een 
officiële nota aan de Nederlandse regering mede te delen.187 Door 
deze juridische subtiliteiten dreigde nieuwe vertraging in deze toch al 
langdurige zaak op te treden. Het was Belgrado droef te moede, toen 
hij na veertien dagen aarzelen op 23 juni 1852 deze vervelende nota 
aan de minister ter hand moest stellen.le8 Zolang de kwestie van de 
kerkregeling slepende bleef, zou Belgrado immers ook de zo vurig 
begeerde mijter niet krijgen. 

Van Sonsbeeck betreurde het eveneens, dat het nieuwe verschil van 
inzicht weer tijd ging kosten, iw Toch wilde de minister nu, in over
eenstemming met het besluit van de ministerraad van februari 1852, 
vasthouden aan de vervallenverklaring van het concordaat. Dit schreef 
hij aan de koning.leo Voor de toekomst was hij kennelijk niet meer 
zo bang, getuige het feit, dat hij nu geen enkele poging meer deed het 
concordaat te handhaven. 

Na ampele overwegingen in het kabinet van de koning stelde Van 
Rappard het volgende advies op voor het, door Van Sonsbeeck te geven, 
antwoord aan Rome: de minister moest duidelijk maken, dat het con
cordaat, als het bleef bestaan, logischerwijze prevaleerde aan de grond
wet. Anders kon immers een staat eenzijdig een verdrag opzeggen, 
door eenvoudigweg de grondwet te veranderen. Als Rome nu het con
cordaat van 1827 in geen geval ten uitvoer wilde brengen en wel prijs 
stelde op de volledige vrijheid van godsdienst, zoals die in de grondwet 
van 1848 was vastgelegd, dan zou het derhalve in het belang van de 
H. Stoel zelf zijn het concordaat van 1827 zo spoedig mogelijk met 
wederzijds goedvinden vervallen te verklaren.lel Uit de toon van het 
hele stuk spreekt een hoofse minachting van Van Rappard voor de 
— zijns inziens — domme nota van 23 juni. 

De 14e augustus deelde Van Sonsbeeck nu in een antwoordnota aan 
Belgrado mede, dat de Nederlandse regering bleef vasthouden aan de 
vervallenverklaring van het concordaat.le2 Met een gerust hart kon de 

171 



minister dit doen, omdat hij wist, dat Rome geen belang meer hechtte 
aan deze kwestie. Wat was er namelijk gebeurd ? In Rome had Pius IX 
eind juni opdracht gegeven, dat alleen de Propaganda Fide met de af
wikkeling van de Nederlandse zaak belast zou worden. ш Drie in
stanties, die naast elkaar werkten, vertraagden alleen maar de kwestie 
en de paus wilde er spoed achter zetten. De secretaris van de Propa
ganda, Bamabò, die zeker sinds begin 1851 al voorstander van het her
stel was, le4 zou de zaak nu in handen houden in rechtstreeks contact 
met de paus zelf. 

Een maand later maakte Barnabò aan De Liedekerke duidelijk, dat 
hij weinig belang hechtte aan de juridische spitsvondigheden van San
tucci. Onmiddellijk gaf De Liedekerke dit door aan Van Sonsbeeck.le5 

En 14 augustus ontving Belgrado nu het hier bovengenoemde ant
woord. 

Dezelfde dag, dat Belgrado deze nota van Van Sonsbeeck kreeg, 
zond de internuntius hem met een vurige smeekbede om een gunstig 
antwoord naar Rome door.19e Belgrado had er succes mee, want de le
zing van zijn brieven bracht de paus ertoe de concordaten van 1827 en 
1841 volledig nietig te verklaren.le7 Hiermee was de zaak in orde. 
De 17e september overhandigde Belgrado een nota aan Van Sonsbeeck, 
waarin de H. Stoel meedeelde de kerkorganisatie tot stand te zullen 
brengen en de concordaten van 1827 en 1841 door de nieuwe ordening 
zelf als vervallen te zullen beschouwen.1ββ Drie dagen later bood Van 
Sonsbeeck de koning dit stuk aan 1 β β en de dag daarna deelde de mi
nister in de ministerraad mee, dat Rome nu eindelijk het episcopaat zou 
invoeren. 20* 

Van Sonsbeeck meende, dat zijn taak hiermee volbracht was. Ver
heugd dat hij de te zware en ondankbare last van het ministersambt 
van zijn schouders kon wentelen, bood hij dezelfde dag nog de koning 
zijn ontslag aan. Alle opgekropte teleurstellingen in zijn ministeriële 
loopbaan uitte hij in de klacht dat 'tussen Uwe Majesteit en het Kabinet 
niet die overeenstemming, noch in het Kabinet zelf die eensgezindheid 
bestaan, welke noodwendig door 's lands belangen worden gevorderd'. 
De weinig liberale minister, die het waarschijnlijk geen twee maanden 
in het kabinet-Thorbecke had uitgehouden, als hij het niet als zijn spe
ciale roeping had gevoeld de hiërarchie tot stand te brengen, voegde 
eraan toe: 'Ik mag ook niet ontveinzen, dat de rigting die onze staat
huishouding meer en meer heeft genomen, mijn algeheele bijval niet 
heeft', «и 

Nadat hij nog op 16 oktober een nota ondertekend en aan Belgrado 
overhandigd had, die de tevredenheid van de regering uitdrukte over 
het op 17 september kenbaar gemaakte standpunt van de H. Stoel, kreeg 
Van Sonsbeeck met ingang van diezelfde dag het door hem gevraagde 
ontslag. Zijn opvolger aan buitenlandse zaken werd de protestantse 
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mr. J. P. P. baron van Zuylen van Nijevelt (1816—1890), waardoor 
r.k. eredienst moest overgaan naar de minister van justitie, de katholieke 
mr. M. P. H. Strens (1807—1875), die sinds juli 1852 als opvolger 
van Nedermeyer van Rosenthal in het ministerie zitting had. 

6. Het herstel van de hiërarchie 

De belangrijkste kwestie, die nu in het najaar van 1852 in Rome moest 
afgehandeld worden, was die van het aantal bisdommen en de plaatsen 
waar ze gevestigd zouden worden.202 Er waren verschillende plannen 
in omloop, waarvan de voornaamste - naar Antonelli meedeelde aan 
Belgrado - aan de Nederlandse gezant De Liedekerke waren ge
toond. 203 Deze heeft twee plannen in zijn depêches aan de Nederlandse 
regering meegedeeld. In augustus 1851 liet Barnabò aan De Liede
kerke het plan zien, dat Van Wijkerslooth door bemiddeling van de ge
neraal van de jezuïeten, de Nederlander J. P. Roothaan (1785—1853), 
rechtstreeks aan de paus had voorgelegd. De paus wekte de indruk, 
aldus Barnabò, dat hij geneigd was met dit plan in te stemmen. 204 De 
Liedekerke gaf geen verdere bijzonderheden, maar men mag aannemen, 
dat dit plan conform is geweest aan dat van zijn vriend Van Bommel. 
Deze pleitte - zoals bekend *» — al sinds 1841 bij curiale instanties voor 
de oprichting van vijf bisdommen met Utrecht als aartsbisdom. 

De tweede maal dat De Liedekerke melding maakte van indelings-
plannen, is eind mei 1852. Hem was toen door Barnabò verteld, dat 
ook Belgrado een plan had ingediend. De paus had zich echter uitdruk
kelijk het recht voorbehouden, aldus Barnabò, om zelf in dezen een 
beslissing te nemen. 20e Dit plan was ontworpen in overleg met en met 
instemming van het departement van eredienst en de apostolische 
vicarissen.207 Ondanks deze indrukwekkende steun voor dit plan be
sliste de paus ten gunste van het voorstel-Van Bommel-Van Wijker
slooth. 

Over deze laatste fase van het herstel zijn de depêches van De 
Liedekerke minder verhelderend dan tevoren. Verschillende factoren 
spelen hierbij een rol. Curie en paus hadden na de laatste nota van 16 
oktober de medewerking van de Nederlandse regering niet meer nodig. 
De H. Stoel was toen de vrije hand gegeven door de wederzijdse 
nietigverklaring van de vroegere concordaten. In Rome voelde men 
als gevolg daarvan weinig voor een voorafgaande mededeling over de 
organisatie, waarom de Nederlandse regering verzocht had. Rome 
wenste de volledige vrijheid te houden om te doen, wat het goeddacht. 
Tegenover De Liedekerke was men daardoor, ook in het officieuze vlak, 
meer terughoudend. 

Niettemin mag men aannemen, dat De Liedekerke zeker niet minder 
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geïnformeerd was dan Lurasco, die in het najaar van 1852 als een soort 
speciale verslaggever van De Tijd en zijn relaties de ene brief na de 
andere over de voortgang van het herstel naar Nederland zond. 208 

Tegenover zijn nieuwe protestantse chef, minister Van Zuylen, was 
echter De Liedekerke minder mededeelzaam, wat niet-officiële berich
ten betreft, dan tegenover Van Sonsbeeck, die blij was met elke zin 
over het herstel. 

Zo deelde Lurasco al 22 december 1852 aan Cramer mee, dat Zwij
sen - volgens een beslissing van de paus de avond tevoren - aartsbis
schop van Utrecht zou worden, maar De Liedekerke zond pas 22 ja
nuari 1853 aan Van Zuylen het bericht, dat, naar men hem verzekerd 
had, het aartsbisdom in Utrecht zou komen met Zwijsen, als hij wel 
was ingelicht, aan het hoofd. 209 Toen Strens door Van Zuylen hiervan 
op de hoogte was gebracht, vroeg de katholieke minister aan zijn pro
testantse collega de Nederlandse gezant ervan in kennis te stellen, dat 
hij, Strens, bezwaren maakte tegen Utrecht als bisschopsstad wegens 
de grote verdeeldheid tussen de godsdienstige gezindten daar. ио Van 
Zuylen was het met dit bezwaar eens en droeg de gezant op Rome te 
verzoeken een andere stad dan Utrecht voor de aartsbisschoppelijke 
zetel te bestemmen. ̂ 1 1 

Hoewel de gezant wist, dat de paus zijn beslissing al genomen had, 
sprak hij toch over dit verzoek met Barnabò, die het de paus overbracht. 
Pius was echter onwrikbaar. Weldra kwam Barnabò bij de gezant te
rug met de boodschap, dat de paus er niet aan dacht Utrecht te laten 
vallen, omdat hij dan met één pennestreek heel 'de glorieuze geschie
denis van het katholicisme' in de Nederlanden zou moeten uitwissen 
en 'faire de ceux, qui y professent notre foi, des catholiques de la 
veille', «is 

Vijf dagen voor De Liedekerke dit schreef had de paus op 4 maart 
1853 de breve uitgevaardigd, waarmee het aartsbisdom Utrecht en de 
vier suffragane bisdommen Haarlem, Den Bosch, Breda en Roermond 
waren opgericht. Aartsbisschop werd Zwijsen, die eveneens apostolisch 
administrator werd van Den Bosch. De overige bisdommen kwamen 
respectievelijk onder Van Vree, Van Hooydonk en Paredis. Het her
stel van de hiërarchie was nu een feit en daarmee was een eind geko
men aan het zo verafschuwde vice-superiorschap. Belgrado behield 
nu slechts zijn diplomatieke functie van internuntius. 

Toen Zwijsen en Van Vree hun eerste herderlijke brieven 21S richtten 
tot hun gelovigen, was Belgrado zeer ontstemd, dat beiden hierin met 
geen woord repten over het vice-superioraat, laat staan hem dank brach
ten voor zijn bestuur. 214 Nog steeds begreep de Italiaan blijkbaar niet, 
hoe opgelucht de nieuwe bisschoppen waren, omdat er een eind geko
men was aan zijn regiem. 

Intussen had reeds de anti-Thorbeckiaanse en antipapistische april-
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beweging het ministerie-Thorbecke doen vallen. Het ministerie-Van 
Hall was ervoor in de plaats gekomen met als minister van r.k. eredienst 
Lightenvelt. 

7. De voorafgaande mededeling en de verdere lotgevallen van 
Belgrado 

De kwestie van de zogenaamde voorafgaande mededeling heeft de 
gemoederen in 1853 intens beziggehouden, zelfs toen de aprilstorm, 
die losbarstte over het herstel der hiërarchie, al weer was gaan liggen. 
Dit op zichzelf onbelangrijke geschilpunt werd opgeschroefd tot een 
zaak van eer of oneer voor Rome of de regering-Thorbecke. 

De zaak heeft zich als volgt toegedragen. Reeds in de ministerraad 
van 9 april 1850 had de meerderheid zich uitgesproken voor de wens 
van minister Nedermeyer van Rosenthal om te voren de inhoud en het 
tijdstip van invoering van de nieuwe regeling te leren kennen. 215 Het 
was niet de bedoeling de vrijheid van Rome in dezen in te perken, maar 
slechts de mogelijkheid te scheppen eventuele op- en aanmerkingen 
of wensen informeel kenbaar te maken. In overeenstemming met dit 
besluit sprak de eerste officiële nota, die Van Sonsbeeck aan Belgra
do richtte, de hoop uit, dat Rome te voren mededeling van de organi
satie en van het tijdstip van invoering zou geven. 2 l e Nadat De Lie
dekerke hierna zijn oor in curiekringen te luisteren had gelegd, schreef 
hij aan Van Sonsbeeck, dat een voorafgaande mededeling, als Rome 
daartoe ooit bereid zou zijn, in ieder geval een officieus karakter zou 
dragen, omdat de volledige vrijheid van godsdienst een officiële mede
deling uitsloot.217 

Het eerste misverstand ontstond in september 1852. Volgens Bel
grado zou hij in een onderhoud met minister Van Sonsbeeck op de 
17e september 'voor zijn particuliere rekening' de mening hebben 
geuit, dat te zijner tijd wel officieus een voorafgaande mededeling zou 
mogen gegeven worden. Zo stelde Belgrado het in een schrijven aan 
Antonelli voor. Tevens vroeg de internuntius in deze brief de toestem
ming van Antonelli om zo'n vertrouwelijke mededeling zo spoedig 
mogelijk te mogen geven. 218 

Van Sonsbeeck echter vertelde aan de koning en aan zijn mede
ministers, dat hem door Belgrado nu officieus de voorafgaande mede
deling was beloofd. 2 l e Het gevolg hiervan was, dat in de nota van 
16 oktober 1852 de Nederlandse regering aan Belgrado dank bracht 
voor de officieus gedane belofte. ^ 0 Alleen uit de mededelingen van 
Belgrado aan Antonelli221 blijkt, dat de internuntius hierover zeer 
ontstemd was, derhalve bij Van Sonsbeeck protesteerde en dat deze zijn 
verontschuldigingen aanbood voor het feit, dat hij de particuliere ver-
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wachting van Belgrado veranderd had in een officieuze toezegging. 
De juiste toedracht staat niet vast, maar de lezing van Belgrado is 

niet onaannemelijk. Zowel Van Sonsbeeck als Belgrado had namelijk 
grote haast om de regeling tot stand te brengen. De minister wilde 
immers aftreden en de internuntius wilde zelf eindelijk bisschop wor
den. Het is in deze situatie begrijpelijk, dat de minister vooruitliep op 
de feiten door een particuliere uiting vast als een officieuze voor te 
stellen en daarna zich genoodzaakt zag excuses aan te bieden aan Bel
grado. Begrijpelijk is ook, dat Belgrado, om verdere vertraging te voor
komen, hiermee genoegen nam en de nota gewoon accepteerde en door
stuurde naar Rome. 

Bij de opvolger van Van Sonsbeeck, Van Zuylen van Nijevelt, is 
Belgrado enkele dagen na de 16e oktober geweest om zich ook bij hem 
te beklagen over de zinsnede in de nota van 16 oktober. De internuntius 
verklaarde, dat de passage over de voorafgaande mededeling 'bezijden 
de waarheid was'. Dit onderhoud is zowel door Belgrado zelf als door 
Van Zuylen bevestigd. 222 Van Zuylen nam de mededeling van Belgrado 
als kennisgeving aan, omdat hij van dit geschilpunt niets wist. Boven
dien vertelde Belgrado hem niet, wat dan wel de waarheid was. De 
ministers Van Zuylen, Thorbecke, Van Bosse en Strens hadden overi
gens, naar zij later verklaarden, geen van allen ooit gehoord van een 
protest van Belgrado bij Van Sonsbeeck. 88S Van Sonsbeeck heeft zich, 
voor zover bekend, nooit uitgelaten over deze kwestie. 

Een andere voorstelling van zaken gaf Strens. Deze minister heeft 
het in de Kamer voorgesteld alsof Belgrade's protest bij Van Zuylen 
alleen bedoeld was tegen de dankzegging voor een officieuze belofte in 
een officieel stuk. 224 Volgens deze lezing, die evenzeer waar kan zijn 
als die van Belgrado, moet de internuntius dus wel officieuze beloften 
hebben gedaan. De toedracht moet dan als volgt geweest zijn: Van 
Sonsbeeck bedankte, tot schrik van Belgrado, voor deze toezegging in de 
nota van 16 oktober, die door Belgrado wel doorgestuurd moest worden 
naar Rome. Snel erachteraan zond Belgrado een verklaring met het 
verhaal, dat hij slechts een particuliere verwachting had uitgesproken, 
en tenslotte zou hij dan nog bij Van Sonsbeeck en Van Zuylen, of bij 
de laatste alleen, geprotesteerd hebben tegen de officiële beantwoor
ding van zijn officieuze belofte. 

Hoe de toedracht ook geweest is, er bleef, toen de nota van 16 okto
ber eenmaal verstuurd was, alleen de vraag of Rome inderdaad bereid 
zou zijn een voorafgaande mededeling toe te staan. Albers 22S heeft 
uitvoerig beschreven, hoe in Rome, waar men beslist niet geporteerd 
was voor een voorafgaande mededeling, Fransoni na lang aandringen 
van Belgrado, die wist hoezeer de Nederlandse regering er prijs op 
stelde, tenslotte zwichtte en Belgrado eind december verlof gaf 'een 
eenvoudige vertrouwelijke mededeling' te doen, het verder aan Belgra-
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do overlatend, hoe en wanneer dat gebeurde. ^ * Fransoni deelde daarbij 
mee, dat zou worden overgegaan tot de oprichting van het aartsbisdom 
Utrecht en de vier bisdommen Haarlem, Roermond, Breda en Den 
Bosch. Ook De Liedekerke meldde aan de regering, dat Belgrado rond 
de jaarwisseling toestemming had gekregen tot een officieuze vooraf
gaande mededeling. ^ 7 

Op 10 januari zond nu Belgrado het kamerlid Dommer van Pol-
dersveldt naar minister Thorbecke 'teneinde onder een praatje te ver
halen, dat het gerucht of nieuws in Maastricht liep, dat er zetels te 
Utrecht of te Haarlem zouden worden gevestigd'. Zo heeft Zwijsen 
aan Smits, naar deze aan Cramer schreef, de toedracht uiteengezet. 2 2 8 

Ook Dommer verklaarde in de Kamer met Thorbecke slechts 'confi
dentieel gesproken (te hebben) over een gerucht'. 229 Direct, noch in
direct was het een kennisgeving, aldus Dommer. Thorbecke kon zich 
later alleen herinneren, dat hij inderdaad in een particulier gesprek van 
Dommer het gerucht vernomen had, dat er vijf of zeven bisschoppen 
kwamen. ^ 0 

Niettemin beweerde Belgrado, dat door Dommer aan Thorbecke 
verteld was 'alles wat de regering moest weten betreffende het herstel 
van de hiërarchie en met name de oprichting van vijf bisdommen en 
daaronder het aartsbisdom Utrecht'. En de dag na dit gesprek zou 
Dommer, volgens de internuntius, gezegd hebben: 'Nadat ik (d.i. 
Dommer) ronduit aan Thorbecke had gezegd, dat de aartsbisschoppe
lijke zetel van Utrecht zou worden hersteld, heeft de minister mij geant
woord, dat de paus vrij is te doen wat hem goeddunkt en dat de rege
ring geen bezwaren heeft'.231 Het is duidelijk, dat Belgrado met deze 
verklaring de waarheid nogal enig geweld aandeed. 

Op 12 januari bracht Belgrado zelf een bezoek aan Strens. Volgens 
deze minister sprak de internuntius over allerlei onderwerpen en zei in 
de loop van het gesprek: 'Er zullen waarschijnlijk vijf bisdommen ko
men. Uw voorganger heeft mij wel eens gezegd, dat, wanneer de orga
nisatie der Roomsch-Katholijke Kerk zou zijn tot stand gekomen, er 
enige posten op de begroting zouden vrij vallen. Wilt gij mij wel op
geven, welke die posten zijn?'2 3 2 In de ministerraad vertelde Strens 
dit onderhoud, eraan toevoegend, dat hij Belgrado nog eens gevraagd 
had tezijnertijd de voorafgaande mededeling te doen. 2зз Volgens Ligh-
tenvelt, die minister van eredienst was in het kabinet-Van Hall en Bel
grado door dik en dun verdedigde, zou de referendaris van dit departe
ment J. C. Willemse direct na dit bezoek van Belgrado de hoofdinhoud 
van de kerkelijke organisatie van Strens vernomen hebben. Strens ont
kende dit ten stelligste. 2 3 4 Belgrado beweerde, dat hij Strens in dit on
derhoud van 12 januari aangekondigd had, dat het aartsbisdom Utrecht 
en de vier andere bisdommen binnen zes tot acht weken opgericht zou
den worden, s 3 5 
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Hetzelfde zou hij meegedeeld hebben op dezelfde januaridag van 
1853 aan de minister van buitenlandse zaken, Van Zuylen van Nije-
velt. 2 3 e Van Zuylen deelde, eveneens in de ministerraad van maart 
1853, mee, dat hij niets van Belgrado vernomen had over beslissingen 
ten aanzien van de kerkelijke organisatie, 2 3 7 en later herhaalde hij in 
een open brief aan de Tweede Kamer, dat hem door de internuntius 
geen 'bijzonderheden, zelfs niet de hoofdpunten der voorgenomen 
organisatie' waren meegedeeld, eraan toevoegend dat de internuntius 
daarentegen voornamelijk gesproken had over de redenen, waarom de 
organisatie nog geen feit was. 23β Toen Van Zuylen in 1854 tot kamer
lid verkozen werd, was een van zijn eerste daden zich bereid te ver
klaren dit onder ede te herhalen. 2 3 9 

De kwestie gaat nu kortweg hierom: Wie sprak de waarheid, Bel
grado of de drie ministers? Deze zaak heeft in 1853 en zelfs nog in 
1854 veel stof doen opwaaien. Het geschilpunt kwam in de openbaar
heid door de officiële protesten van de Nederlandse regering, aanvan
kelijk ook van Van Hall, bij de H. Stoel tegen het uitblijven van de 
voorafgaande mededeling. 2i0 In de Tweede Kamer zijn er urenlange 
debatten aan gewijd op 13 en 18 april, op 20 augustus en 6 december 
1853 en van 21 tot en met 25 november 1854. Verschillende nota's 
zijn erover gewisseld tussen de Nederlandse regering en de H. Stoel. 
Vooral toen Antonelli partij trok voor Belgrado en op 1 juni en 4 augus
tus 1853 de Nederlandse regering in een officiële nota duidelijk maakte, 
dat hij de verslagen van Belgrado als onweerlegbare bewijzen be
schouwde, 241 werd de zaak op de spits gedreven als de tegenstelling: 
Rome tegenover Thorbecke, Van Zuylen en Strens. 

Met name minister Lightenvelt heeft zeer handig van dit strijdpunt 
gebruik gemaakt om een wig te drijven tussen de katholieken en de 
liberalen, die de eer van Rome te na kwamen. De minister heeft er 
zelfs voor gezorgd, dat Antonelli de geestelijke autoriteiten in Neder
land aanschreef om de heftigheid van de katholieke bladen en kamer
leden tegen het aprilministerie zoveel mogelijk te matigen. 242 Het 
kwam zo ver, dat de kardinaal-staatssecretaris in september 1853 aan 
de Nederlandse gezant verklaarde, dat hij oprecht instemde met de 
inzichten en grondslagen in het politieke vlak van het kabinet-Van 
Hall. 243 Door deze nauwe verstandhouding tussen Rome en het april
ministerie werden de katholieken huiverig om partij te kiezen voor de 
oud-ministers van Thorbecke. Het leek dan immers of ze zich keerden 
tegen de Heilige Stoel zelf. Alleen Strens hield hardnekkig vol, omdat 
het om zijn eigen eer ging. 

De lachwekkende consequentie van dit alles was, dat, inzake de 
voorafgaande mededeling, het aprilministerie en zijn aanhang vanaf 
augustus 1853 de palstaanders vormden voor de eer en hoogheid van 
de Pauselijke Stoel. En volgens de ultramontaanse traditie waren Thor-
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becke, Van Zuylen, Strens en Dommer van Poldersveldt de grote leu
genaars. 244 De grote vraag bleef daarbij echter, waarom zij allemaal 
zouden gelogen hebben. Dit te verklaren bleef moeilijk. 

Merkwaardig is het, dat Albers, die bijna alle bronnen in handen 
heeft gehad, niet op het idee is gekomen dat Belgrado misschien de 
leugenaar was. Alle verklaringen ten gunste van de internuntius stam
men uitsluitend op diens eigen woorden, met slechts één uitzondering. 
Willemse, referendaris van het departement van eredienst, zou van 
Strens, zoals hierboven al vermeld is, op 12 januari na het bezoek van 
de internuntius de hoofdinhoud van de kerkelijke organisatie ver
nomen hebben. Lightenvelt vertelde dit in de Kamer op 6 december 
1853. 245 Dit steunde niet op een schriftelijke verklaring van deze 
ambtenaar, maar in Rome, waar Lightenvelt in 1853 ongeveer een 
maand geweest is, had hij wel gezegd, dat van dit onderhoud een 
schriftelijke verklaring lag op het departement24e en dat ook hij, 
Lightenvelt, op dezelfde januaridag het herstel der hiërarchie van Strens 
vernomen had. 247 

Deze sterke beweringen heeft hij in Nederland nooit herhaald en de 
bewijzen ervoor nooit getoond. Dit maakt de uitlatingen van Lighten
velt weinig betrouwbaar. Daarbij moet men bedenken, dat hij, naar zijn 
eigen uitspraak, Thorbecke 'verafschuwde' 248 en dat de wraak op de 
Thorbeckianen, die hem met het ministerie-De Kempenaer in septem
ber 1849 ten val gebracht hadden, zoet moet zijn geweest. Lightenvelts 
voornaamste zorg in deze zaak was, Rome en bijgevolg de katholieken 
te binden aan het kabinet-Van Hall. Hieraan valt als merkwaardige 
bijzonderheid nog toe te voegen, dat reeds in oktober 1853 Antonelli 
wist, dat de regering-Van Hall zich bereid verklaard had, door middel 
van een nota of een redevoering in de Tweede Kamer Rome op dit 
punt openlijk in het gelijk te stellen tegenover de regering-Thor-
becke. 24e De paus was na de бе december de minister zo dankbaar voor 
zijn redevoering, dat hij Lightenvelt hierom de hoogst mogelijke onder
scheiding, de Pius-orde, wilde verlenen. 2 S 0 

Als een zijdelings bewijs, dat Belgrado de waarheid sprak, is door 
Van Hall aangevoerd, dat het Corps Diplomatique in Den Haag rond 
15 januari al op de hoogte bleek te zijn van de bijzonderheden van de 
kerkelijke organisatie. 2 5 1 Deze woorden van Van Hall steunen waar
schijnlijk op een depêche, die de Franse gezant in Den Haag, baron 
J. M. A. d'André, maanden later, in het najaar van 1853, aan zijn col
lega in Rome, graaf De Rayneval, schreef. 2S2 D'André meende, dat 
alle beweringen van Belgrado juist waren en leidde dat o.a. af uit het 
feit, dat half januari het herstel der hiërarchie al druk besproken werd 
in het Corps Diplomatique. De brief werd aan de paus, Antonelli, 
Barnabe, De Liedekerke en Lurasco getoond. 2S3 De Liedekerke stelde 
Van Hall van de inhoud op de hoogte. 
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Bewijskracht voor Belgrade's woorden zit hier niet in. In de Haagse 
politieke en diplomatieke wereld liepen immers al minstens sinds be
gin december 1852 hardnekkige geruchten over de vestiging van de 
aartsbisschoppelijke zetel in Utrecht en sinds begin januari 1853 was 
iedereen in de omgeving van Duchastel op de hoogte van de berichten 
van Lurasco uit Rome. ̂ 4 De ministers echter wachtten op de zekerheid, 
die Belgrado zou brengen. 

Dat D'André Belgrado steunde is niet verbazingwekkend. D'André 
had grote onenigheid met de ministers Thorbecke, Van Sonsbeeck en 
Van Zuylen van Nijevelt gekregen door de felle anti-Napoleon-poli-
tiek van dit kabinet. 2&s Met Van Hall had de Franse gezant daaren
tegen uitstekende relaties. In opdracht van de keizerlijke regering en 
met warme instemming van paus en curie hebben D'André en Belgrado 
vanaf mei 1853 schouder aan schouder gewerkt om alle kwesties tussen 
de Nederlandse regering en Rome uit de weg te ruimen en om de Ne
derlandse katholieken los te maken van de Thorbeckianen en steun te 
doen geven aan het kabinet-Van Hall. 25fl 

Aanwijzingen dat Strens c.s. de waarheid spraken, zijn er wel. Op 21 
januari ontving Van Zuylen de depêche van De Liedekerke, waarin de 
toestemming van Rome aan Belgrado om de regering op de hoogte te 
stellen medegedeeld werd. 257 In de marge tekende de minister op de
zelfde dag aan, dat hij van Belgrado nog niets vernomen had. 2 5 β 

Daarop zond Van Zuylen de missive aan Strens en sprak in een bege
leidend briefje zijn bevreemding erover uit, dat hij nog geen medede
lingen van de internuntius gekregen had. 2se Hierop ontstond een brief
wisseling tussen de gezant te Rome en de Nederlandse ministers, die 
zeker niet de indruk wekt gefingeerd te zijn, en waarin Strens en Van 
Zuylen overlegden de gezant opdracht te geven om nog eens in Rome 
op de voorafgaande mededeling aan te dringen. 2eo Ook in de minister
raad werd enkele malen de zaak besproken naar aanleiding van de 
meldingen van De Liedekerke, dat volgens in Rome ontvangen berich
ten van Belgrado de voorafgaande mededeling inmiddels was ge
schied. 2 e l Het is moeilijk te geloven, dat de ontkenningen van de drie 
ministers in de ministerraad in scène zijn gezet. 2 β 2 

De toedracht moet eenvoudig als volgt geweest zijn. Belgrado wist 
sinds augustus 1851 dat hij bisschop zou worden, als de hiërarchie 
hersteld was. Dat moest dus zo spoedig mogelijk gebeuren. Alles ging 
echter tergend langzaam. Eindelijk, in september van het jaar daarop, 
berichtte Rome, dat niets meer de organisatie in de weg stond, maar 
toen maakte de Nederlandse regering weer moeilijkheden. De ministers 
stonden erop, een voorafgaande mededeling te ontvangen. Om de zaak 
niet te vertragen beloofde Belgrado, dat het in orde zou komen en be
woog hij vervolgens hemel en aarde om van Rome toestemming tot deze 
mededeling te krijgen. 
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Bij dit alles verkeerde Belgrado in de veronderstelling, dat zijn in-
delingsplan in Rome de voorkeur had. 2 в з Maar toen de internuntius 
eindelijk toestemming kreeg, zag hij tot zijn grote schrik, dat hij zou 
moeten vertellen, dat o.a. Utrecht en Haarlem bisschopssteden zouden 
worden. 2 β 4 Hij wist, dat het departement van eredienst en de aposto
lische vicarissen tegenstanders waren van Utrecht als bisschopsstad en 
zeker als aartsbisschoppelijke residentie. 2 β 5 Duchastel had zelfs aan 
Belgrado verzekerd, dat de verkiezing van Utrecht 'noodlottige gevol
gen' zou kunnen hebben. 2 β β Wat nu te doen ? 

Belgrado begreep zeer goed, dat Rome niet op zijn verzoek de zaak 
zou veranderen. Hij en Zwijsen hadden er immers al op gewezen, dat 
Utrecht niet raadzaam was, maar desondanks had Rome ertoe beslo
ten. 2 β 7 Maar als hij nu zonder meer de voorafgaande mededeling deed 
aan de ministers, kon het Romeinse plan wel eens zo veel protesten 
oproepen, dat het herstel der hiërarchie en dus ook zijn eigen bisschops
wijding weer maanden op zich zouden laten wachten. De mededeling 
eenvoudig achterwege laten was niet mogelijk. Rome zou daarmee na al 
zijn verzoeken om de mededeling te mogen doen stellig geen genoegen 
nemen, laat staan de Nederlandse ministers, die natuurlijk van De Lie
dekerke zouden horen, dat hij, Belgrado, een dezer dagen alles mocht 
komen vertellen. Kortom de mededeling doen wilde hij niet; die na 
te laten was onmogelijk. 

De enige oplossing was nu Rome in de waan te brengen, dat hij de 
nieuwe organisatie aan de ministers meegedeeld had en zich tegen
over de ministers veilig te stellen door hen demonstratief te bezoeken, 
maar niets belangrijks te vertellen. Dit laatste was niet moeilijk, want 
al wekenlang was de mogelijke nieuwe kerkorganisatie een van de ac
tuele onderwerpen, waarover nogal wat geruchten en speculaties in om
loop waren. 2 β 8 Daarop in te haken was vrij simpel. Maar nu beging 
Belgrado de grote fout. Hij wilde het te mooi doen. Tegenover één 
minister had hij altijd zijn gelijk kunnen blijven verdedigen, maar hij 
betrok er liefst drie ministers en een kamerlid bij. Als de politieke en 
religieuze tegenstellingen in de loop van 1853 niet onnodig de zaak 
vertroebeld hadden, zou hij toen al als leugenaar ontmaskerd zijn. 

Wat deed hij immers? Op 10 januari vroeg hij Dommer met Thor-
becke eens te spreken over het gerucht, dat er bisschoppen in Haarlem 
en Utrecht zouden komen. Dit deed Dommer. Twee dagen later ging 
hijzelf naar de ministers Strens en Van Zuylen. In beide gevallen viel 
dat op, omdat hij het departement van eredienst zelden en Van Zuylen 
pas eenmaal had bezocht. 2 β 9 Met beide ministers heeft Belgrado over 
alle mogelijke zaken gepraat, waarbij ook over het meest voor de hand 
liggende onderwerp van gesprek, de mogelijke organisatie van de kerk. 
Aan Van Zuylen vertelde de internuntius, dat er nog niets geregeld 
was, en Strens vroeg hij naar de financiële aspecten van de waarschijn-
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lijke indeling in vijf bisdommen. 270 Beide ministers verzochten de 
internuntius op het einde van het gesprek tezijnertijd vooraf ingelicht 
te worden. Hierop spoedde Belgrado zich naar zijn bureau om Rome 
in te lichten, dat hij Strens en Van Zuylen kennis had gegeven van de 
oprichting van het aartsbisdom Utrecht en de vier met name genoemde 
bisdommen binnen zes of acht weken. Beide ministers hadden geen 
enkel bezwaar geopperd, aldus Belgrado. 271 Overtuigd door deze leu
genachtige verklaring, ging de paus over tot de ondertekening en be
kendmaking van de oprichtingsbreve op 4 maart. Hiermee is wel dui
delijk gemaakt, dat de Nederlandse ministers de waarheid hebben ge
sproken. 

Een andere kwestie is, dat de houding van de ministers getuigt van 
weinig doortastendheid. Zij stelden immers prijs op de voorafgaande 
mededeling, omdat zij een ontactische openbaarmaking van het herstel 
van Romeinse zijde wilden voorkomen en eventueel advies wilden ge
ven over aantal en plaats van de bisschopszetels. Reeds lang liepen er 
geruchten over Utrecht als bisschopsstad en De Liedekerke bevestigde 
dit nogeens in januari 1853. 272 De ministers echter bleven maar wach
ten op mededelingen van Belgrado om het plan eerst in zijn geheel te 
leren kennen en te kunnen bestuderen.273 Hierdoor vernam Rome de 
Nederlandse bezwaren pas, toen alles was geregeld. 

Verschillende malen verklaarde Antonelli na maart 1853 niet te 
begrijpen wie of wat de Nederlandse regering ten tijde van de notawis
selingen kon verhinderd hebben om zuiver officieus de inconveniënten 
kenbaar te maken, die de vestiging van een bisschopszetel in bepaalde 
steden zou kunnen oproepen. Als Rome ervan in kennis was gesteld, 
zouden Utrecht en zelfs Haarlem nooit gekozen zijn, aldus Antonelli. 
Aan een fait accompli kon echter Rome, zeker na al de beroering, niet 
zonder prestigeverlies iets veranderen. Dat gebeurde dus niet. 274 

Na alles over de voorafgaande mededeling rest nog te vermelden, 
dat Belgrado zijn bisschopswijding voorlopig weer niet ontving. Ver
schillende factoren speelden hierbij een rol. Rome heeft na de aprilagi-
tatie niet nieuwe stof tot opwinding willen geven. 275 Bovendien kan 
men zich afvragen of Antonelli werkelijk Belgrado geloofd heeft. An
tonelli was doortrapt en cynisch genoeg 2 7 β om er niet tegenop te zien 
de leugens van Belgrado in het belang van de H. Stoel als waarheid 
voor te stellen. Uit de brieven, waarin Antonelli Belgrado om ophelde
ring vroeg over de voorafgaande mededeling en de internuntius ver
weet, dat hij niets gedaan had om de eer van de H. Stoel te verdedigen 
bij alle beroering om deze zaak, spreekt een groot wantrouwen. 2 7 7 Als 
de staatssecretaris inderdaad Belgrado doorhad, is de reden tot het uit
stel van de bisschopswijding wel duidelijk. Merkwaardig is in dit ver
band ook, dat De Liedekerke, die tegenover Van Hall zorgvuldig zijn 
eigen mening over deze kwestie voor zich heeft gehouden, aan de mi-
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nister wel meedeelde, dat de paus zelf oprecht geloofde aan de voor
afgaande mededeling. 278 Over Antonelli echter sprak de gezant niet. 

In de zomer van 1853 heeft de internuntius bovendien zonder mach
tiging van Rome aan Van Hall enkele concessies gedaan inzake de eed, 
die de bisschoppen moesten afleggen. 27e Hiervoor kreeg hij weer een 
reprimande van Antonelli. 2eo Toch ontkende de staatssecretaris tegen
over de Nederlandse gezant, dat er sprake van was Belgrado terug te 
roepen. De internuntius had zijn diplomatieke stage achter de rug, aldus 
Antonelli; nu kwam het erop aan de verworven kennis van Nederland 
in praktijk te brengen. 281 Lurasco verzekerde echter na zijn terugkomst 
uit Italië aan Smits, dat Belgrado in Rome 'niet bijzonder goed aange
schreven' stond. 282 

Tot verdriet van met name de Haarlemse bisschop Van Vree 2 в з bleef 
de Italiaan nog tot eind 1855 internuntius in Nederland. Toen ging zijn 
hartewens in vervulling. Hij werd tot bisschop gewijd en aan zijn zor
gen werd het diocees Ascoli in Italië toevertrouwd. Hiermee plaatste 
Rome hem dus vanuit de diplomatieke dienst in de zielzorg. Nederland 
was en bleef het enige land, waar Belgrado het pauselijk hof heeft 
mogen vertegenwoordigen. Tot I860 oefende hij zijn herderlijke taak 
uit. Bij de nationalistische opstanden van dat jaar vluchtte hij of werd 
hij verdreven van zijn zetel. Twee jaar later duikt hij dan weer op in 
de Series Episcoporum, nu met de eretitel bisschop van Antiochië. Deze 
mijter behield hij tot zijn dood op 18 februari 1866 te Rome. Op die 
dag kwam een einde aan het leven van de merkwaardige avonturier, 
die de laatste vice-superior van de Hollandse Zending geweest was. 
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VIH. DE KIESWET VAN THORBECKE EN DE 

VERKIEZINGEN VAN 1850 

1. Thorbecke en de katholieken 

In het najaar van 1848 beschouwden de leidende Hollandse katholieken 
de belangrijke parlementaire periode, die op de grondwetsherziening 
zou volgen, als een van de voornaamste motieven voor de stichting van 
een katholieke associatie.1 Na de verkiezingen zouden namelijk volgens 
de additionele artikelen van de grondwet binnen één jaar een provin
ciale-, een gemeente- en een kieswet tot stand moeten komen. Binnen 
twee jaar zouden o.a. een onderwijswet, een wet op het armbestuur en 
een wet op het recht van vereniging en vergadering in de Staten-Gene-
raal behandeld moeten worden. 

Al deze zaken waren voor de katholieken van groot belang. Vol ver
wachting zagen zij uit naar de resultaten die het eerste parlementaire 
jaar na 1848 zou boeken. Maar dit bracht - zoals boven al vermeld is 2 -
vele teleurstellingen. Het ministerie-Donker Curtius-De Kempenaer 
vond vanaf het begin in de Kamer te weinig steun. Niet alleen de con
servatieven, maar vooral de Thorbeckianen waren in oppositie tegen 
dit kabinet, dat de grootste staatsman van die tijd, Thorbecke, niet in 
zijn gelederen opgenomen had. ledere constructieve arbeid werd door 
de meedogenloze oppositie van Thorbecke en zijn aanhangers onmo
gelijk gemaakt. 3 

De houding van De Tijd was weifelend. Voor de katholieken was de 
aanwezigheid van de antipapist De Kempenaer een steen des aan
stoots. 4 Voorlopig echter stond in het blad buiten deze minister geen 
van de andere regeringsleden aan heftige kritiek bloot. Een man als 
Donker Curtius kreeg zelfs enige sympathie van het blad, al vond men 
zijn beleid zwak. 5 Deze minister met zijn roemrucht liberaal verleden 
uit de tijd van Willem I en Willem II, verdween begin juni 1849 uit 
het kabinet, toen de Kamer tot tweemaal toe voorstellen van hem ver
wierp. Het werd nu met de dag duidelijker, dat het ministerie machte
loos stond tegenover de steeds scherper wordende Thorbeckiaanse op
positie. De houding van De Tijd werd nu krachtiger. Hij koos duidelijk 
stelling zowel tegen de krachteloze regering, waarin nog steeds twee 
katholieken: Lightenvelt en Mutsaers, de ministeriële steek droegen, 
als tegen de negativistische kritiek van de Tweede Kamer, die in het 
land ondersteund werd door de liberale en de katholieke bladen Journal 
du Limbourg en De Noord-Brabander. β 

Het eten van twee walletjes was daarmee veranderd in een gevecht 
op twee fronten. Dit hield het Amsterdamse blad vol tot begin septem
ber. Toen veranderde de situatie. Op de derde dag van die maand diende 
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De Kempenaer een wetsontwerp in ter regeling van het lager onder
wijs. Dit - volgens Van Vree - 'ellendige wetsontwerp' 7 deed De Tijd 
partij kiezen voor de kameroppositie, die het ministerie kwijt wilde. 
Half september boden de ministers inderdaad hun ontslag aan. 

Thorbecke kon nu nauwelijks meer gepasseerd worden, maar de 
koning, velen van diens raadgevers en de aftredende ministers voelden 
er niets voor een beroep te doen op de liberale staatsman. β Toch moest 
dat wel gebeuren. Bij de langdurige formatiepogingen, o.a. van Donker 
Curtius en Lightenvelt, vermeed De Tijd het stelling te nemen, maar 
tussen de regels door bleek zeer duidelijk, dat het blad met Thorbecke 
sympathiseerde. Directe aanmoediging kreeg de liberale voorman niet, 
zelfs niet, toen hij begin oktober 1849 tot formateur benoemd was. Bij 
iedere aanval echter, die in de formatiedagen op hem gedaan werd, 
sprong De Tijd voor hem in de bres. 9 Deze voorzichtige beleidslijn 
werd gevolgd om Thorbecke niet te compromitteren. Door zijn tegen
standers werd namelijk het gerucht verspreid, dat Thorbecke 'zich door 
middel van de catholieken eene meerderheid (trachtte) te verschaffen 
en wederkerig hun werktuig geworden (was)'. 1 0 Dit werd voorgesteld 
als een afschuwelijk staaltje van zijn gewetenloosheid. Ook de Franse 
en de Pruisische gezanten meldden aan hun regeringen, dat Thorbecke 
in deze kabinetscrisis steun gezocht en gevonden had bij de katholieke 
bevolkingsgroep, u 

Al vier jaar vóór de aprilbeweging zit in de anti-Thorbeckiaanse op
positie een sterk antipaapse toon. Zo deden er ook verhalen de ronde, 
dat Thorbecke de katholieken beloofd had het onderwijssysteem vol
ledig in hun geest te veranderen,lz en zelfs werd in enkele brieven -
naar De Vries zegt13 - vermeld, dat er afspraken bestonden om een 
bisschoppelijke kerkinrichting in te voeren en om het toekomstige mi-
nisterie-Thorbecke te interpelleren over een zo spoedig mogelijke verbe
tering van de positie van de katholieken bij benoemingen. Van Vree 
maakte zich ernstige zorgen over dit onrustzaaien en 'woelen van de 
partij van het behoud'. Zij tracht ons te écraseren, schreef hij Cramer, 
en daarna zal ze over Thorbecke gemakkelijk weten te triomferen.14 

Of er een kern van waarheid zit in alle geruchten, die de ronde 
deden, is moeilijk te achterhalen. Als Thorbecke bewust tijdens zijn for
matiepogingen de steun en de medewerking van het katholieke volks
deel heeft proberen te verwerven, kon hij zich bij gebrek aan een re
presentatieve organisatorische vertegenwoordiging rechtstreeks alleen 
wenden tot de kerkvoogden. Hiervan blijkt niets. Meer aannemelijk is, 
dat hij hiervoor contact opgenomen heeft met zijn trouwe katholieke 
volgelingen in de Kamer: Storm, Meeussen, Jespers en Van der Heyde, 
die het liberale zuiden achter zich hadden. Zeer waarschijnlijk heeft 
Thorbecke hen geraadpleegd. Storm heeft hij in elk geval gesproken.15 

Onder hen bleek hij echter geen ministeriabele figuren te vinden, want 
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de enige katholiek in de Raad van State, mr. H. van Sonsbeeck, werd 
tenslotte door de liberale leider uitverkoren voor zijn kabinet.le Op
merkelijk is het, dat Thorbecke bij deze benoeming zijn zuidelijke 
aanhang passeerde en ook niet zijn toevlucht zocht bij La Jeune Hol
lande Catholique, maar een figuur koos uit de weinig liberale katholieke 
notabelengroep, die beslist geen achterban had van vurige Thorbeckia-
nen. Deze in verschillende opzichten ongelukkige keuze is vermoedelijk 
te verklaren uit een onberedeneerde sympathie voor zijn oud-stadgenoot 
en medescholier uit Zwolle, die een weliswaar onhandig, maar zeer 
rechtschapen en betrouwbaar man was.17 Wellicht zat hier ook de be
doeling achter om de katholieke notabelen voor hem, Thorbecke, te 
winnen. 

Nu blijft nog de vraag, of Thorbecke contact gehad heeft met La 
Jeune Hollande. De hierboven genoemde geruchten immers betroffen 
enkel verlangens van de noordelijke katholieken: verandering van het 
onderwijssysteem, invoering van bisschoppelijk bestuur en gelijkstelling 
bij de benoemingen. Als Thorbecke inderdaad beloften had willen doen 
inzake deze drie punten, was er, menselijkerwijze gesproken, grotere 
steun van katholieke zijde te verwachten bij inschakeling van het co
mité als exponent van een gedeelte der katholieke bourgeoisie dan door 
middel van de patriciër Van Sonsbeeck. Toch blijkt weinig van enig 
contact met de Hollandse groep in oktober 1849. Ziehier de gegevens. 
Dommer bracht Thorbecke op de 13e dag van die maand een bezoek, 
maar dat was slechts uit nieuwsgierigheid naar de stand van zaken.18 

Dezelfde dag schreef Duchastel aan Cramer, dat hij Thorbecke aange
raden had eens met Van Sonsbeeck te gaan praten.le Verdere uitleg 
ontbreekt in dit schrijven. In ieder geval had de formateur al enkele 
dagen eerder een onderhoud met Van Sonsbeeck gehad 2o zonder dat 
de Haagse graaf dit vermeld had in zijn correspondentie. Bemiddelaar 
zal hij dus niet geweest zijn. Op 14 oktober vergaderde het comité, 
maar de notulen vermeldden niets over enige bespreking in verband met 
de lopende kabinetsformatie. Deze gegevens wettigen de conclusie, dat 
het contact tussen Thorbecke en La Jeune Hollande ten tijde van de 
kabinetsformatie van weinig belang is geweest. Eventuele afspraken 
zouden dus alleen met Van Sonsbeeck en zijn notabele groep gemaakt 
kunnen zijn. 

Toen eenmaal de formatie van een nieuw kabinet onder leiding van 
Thorbecke gelukt was, juichte De Tijd hem toe als de man, die de meer
derheid van het volk en die van de Tweede Kamer al lang aan het hoofd 
der regering gewenst hadden. 21 Alle gereserveerdheid ten aanzien van 
de liberale leider verdween als sneeuw voor de zon. Van Vree toonde 
zich veel terughoudender. Aan Cramer schreef hij: 'Ik blijf bij mijn 
vroeger geuit gevoelen, wij moeten Thorbecke's rechters zijn en niet 
zijn handlangers'. Als hij steun van ons wil, moet hij zelf maar de 
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eerste stap zetten, zo besloot Van Vree zijn schrijven aan Cramer.22 

In de Tweede Kamer werd de periode van trouwe samenwerking 
tussen de meeste katholieke leden en de protestantse Thorbeckianen 
ingezet met een ferme schermutseling over de achterstelling van katho
lieken in overheidsfuncties. 23 Dit zou dus - volgens sommigen - te
voren gearrangeerd zijn. De volgende gebeurtenissen vonden plaats. 
Maandag 10 december 1849 overhandigde Dommer van Poldersveldt 
bij de behandeling van de begroting aan de voorzitter van de Kamer een 
statistiek, waaruit bleek, dat in het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal 
slechts 11 katholieke ambtenaren waren tegen 92 protestantse, en dat 
terwijl de verhouding bij de bevolking ongeveer 2 protestanten op 11 
katholieken was (7.627 tegen 42.612). In Nijmegen zelf waren maar 
8 katholieke tegen 61 protestantse ambtenaren, terwijl daar de bevol
king voor bijna 71% katholiek was tegen 29% andersdenkenden 
(13.894 tegen 5.751). 24 Naar aanleiding hiervan hield Dommer een 
felle filippica tegen de uitsluiting van de katholieken in heel Neder
land. Hij hoopte, dat het ministerie aan dit onrecht een eind zou 
maken. De volgende dag herhaalde Borret nog eens deze wensen en 
grieven. De Kamer reageerde er echter slechts terloops op. 

Woensdag trad daarop de oude Luyben in het strijdperk, onmiddellijk 
gevolgd door Groen, die de katholieke klagers erop wees, dat hun ge
loofsgenoten een minderheid vormden, aan wie het in haar eigen 
belang geraden was de protestantse meerderheid niet te irriteren door 
er zoveel pretenties op na te houden. Over deze hautaine discriminatie 
maakte daarop Dommer zich zo kwaad, dat de voorzitter hem een scher
pe reprimande moest geven over de 'al te hevige uitdrukkingen' en de 
zitting verdaagde tot de volgende dag. 

Donderdag nu attaqueerden Borret en Van Nispen op scherpe wijze 
Groen. Na hen beklom de protestant P. J. Bachiene (1815—1881) -
afgevaardigde van het veel katholieken tellende district Goes - de 
katheder en koos partij voor de katholieken. De hele dag duurde het 
debat voort, waarbij voor- en tegenstanders elkaar afwisselden. Ten
slotte sprak minister Thorbecke. Hij betreurde de loop, die de discussie 
over de begroting genomen had, maar toch was het hem 'aangenaam 
geweest' de bezwaren van de katholieken gehoord te hebben. Na dit 
minzame woord keerde de rust terug. Deze vierdaagse slag baarde groot 
opzien en bracht Van Bommel, die ervan kennis nam uit Le Publiciste, 
zelfs tot de enthousiaste uitspraak, dat 'de katholieken vanaf die dagen 
een nieuw tijdperk waren binnen getreden'. 2* 

Thorbecke werd verder in De Tijd trouw gesteund. Maatregelen, 
waarmee men het niet eens was, werden steevast aan zijn slechte raad
gevers toegeschreven. Thorbecke zelf werd altijd gespaard. Duidelijk 
bleek dit bij de behandeling van de eerste organieke wet, die na 1848 
tot stand zou komen. Het was de kieswet, die samen met de provinciale 
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wet voorbereid en ingediend werd. 2 e Allereerst had Thorbecke com
missies samengesteld uit de Gedeputeerde Staten van iedere provincie 
om hem voor te lichten inzake de censusbepaling voor het kiesrecht en 
andere provinciale zaken in verband met deze wetten. 27 De instructies 
van Thorbecke aan deze commissies werden in De Tijd met weinig 
enthousiasme begroet. 28 De lage censusbepaling was uitstekend; het 
advies om grote kiesdistricten te vormen zonder rekening te houden 
met de provinciale grenzen vond De Tijd ten enenmale onaanvaardbaar. 
Historisch gegroeide banden werden op die manier vernietigd, aldus 
het blad. Op de derde mei 1850 werd het ontwerp van de kieswet bij 
de Kamer ingediend. Dit ontwerp werd in De Tijd fel aangevallen op 
verschillende punten, maar vooral op de indeling van de kiesdistricten, 
die zeer duidelijk in het nadeel van de katholieken was. 29 Het blad 
protesteerde ertegen, dat in alle katholieke streken boven de Moerdijk 
de roomse kiezers door soms zeer vreemdsoortige districtvorming in de 
minderheid gebracht waren.30 Zo was Nijmegen losgemaakt van zijn 
katholieke omgeving en bij Tiel gevoegd, het Gooi via een nauwe 
corridor met Hoorn verbonden, Amersfoort met het land van Maas en 
Waal, Westland met Den Haag, Delft met Voorne-Putten. 

Toch leverde De Tijd geen enkele kritiek op Thorbecke, die verant
woordelijk was voor de ingediende wet. Alles schoof hij op rekening 
van diens partijdige raadgevers; hij verdedigde Thorbecke zelfs tegen 
het katholieke blad De Gelderlander, dat aan de minister scherpe verwij
ten richtte over de districtenindeling. Deze gedragslijn hield De Tijd 
vol tot het bittere einde van het ministerie in 1853. Hoezeer hij het ook 
oneens was met voorstellen of maatregelen van Thorbecke, de minister 
zelf werd steevast verdedigd. 31 Hieruit blijkt wel duidelijk, dat het 
vertrouwen in de liberale minister onder de Hollandse katholieken 
groot was. Van hem verwachtten zij de gelijkberechtiging, die zij vóór 
1848 en zelfs nog tijdens het ministerie-De Kempenaer misten of 
vreesden te missen. Het tijdperk van de 'dominocratie', zoals zij het 
bij voorkeur noemden, was verdwenen met de komst van Thorbecke. 
Daarom hielden de katholieken - ook de weinig liberale onder hen -
Thorbecke te vriend. Van Vree bijvoorbeeld, met zijn gereserveerde 
waardering voor de minister, was bang voor de mogelijke gevolgen, als 
het tot een breuk tussen de katholieken en Thorbecke zou komen. 32 

Eenzelfde vrees sprak Smits verschillende malen uit, die overigens meer 
sympathie voor de liberale leider koesterde dan de Warmondse presi
dent, as 

Uit de notulen van het comité is niet op te maken, dat daar de ver
houding van de katholieken tot het ministerie ooit expliciet besproken 
is. Wel blijkt, dat het vertrouwen in de regering groot was. De grond
slag hiervan varieerde bij de verschillende leden. Van den Aardwegh 
was een overtuigd volgeling van Thorbecke, een Papo-Thorbeckiaan 
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dus. ä4 Duchastel accepteerde de liberale voorman als een politieke 
noodzakelijkheid en was bereid hem te steunen, omdat hij zeker meende 
te weten, dat de minister geporteerd was voor de katholieken. ^ De 
opportunistische mentaliteit van Cramer wordt aardig getypeerd door 
het verhaal van Dekker, dat Cramer zich regelmatig zeer vrolijk maakte 
'over de goede diensten, welke die gekke liberalen bewezen met het 
oude staatsgebouw af te breken'. 3e De houding van Dommer en Van 
Nispen is duidelijk uit hun optreden in de Kamer. Zij steunden daar 
het ministerie, Dommer met minder reserve dan Van Nispen. De 
laatstgenoemde schreef aan Van Vree: 'U weet, dat ik geen blind bewon
deraar van Thorbecke ben, maar hij is de enige billijke man, zeker de 
billijkste jegens ons'. 37 De steun van vele Hollandse katholieken aan 
Thorbecke was dus voor een groot deel een kwestie van nuchtere bere
kening. Overtuigd liberaal waren velen bepaald niet. Als straks in 1853 
Van Hall de katholieken tracht te winnen, zijn mensen als Van Vree 
en Van Nispen - op dit punt broederlijk vereend met Belgrado - di
rect bereid met de aprilminister mee te gaan.38 

2. De kieswet in het comité 

De eerste organieke wet, de kieswet, kwam ook in het comité ter sprake, 
en wel op de vergadering van 3 maart 1850 te Leiden, toen de wet nog 
in voorbereiding was. 3e Enkele punten werden vastgesteld. Naar de 
mening van de aanwezigen zouden de belangen van de katholieken het 
best gewaarborgd worden door de vorming van kleine kiesdistricten. 
Het ontwerp van Thorbecke echter, dat maanden later bij de Kamer 
ingediend zou worden, omvatte bijna uitsluitend dubbele kiesdistricten 
van 90.000 inwoners, waarin het aantal kiezers door de variërende 
censusbepalingen per district nogal verschilde. Behalve door de in de 
vorige paragraaf vermelde indeling van de districten zouden de kansen 
van de katholieke kandidaten boven de Moerdijk naar de mening van 
het comité verkleind worden door deze grote omvang van de dubbele 
districten, waar nooit een meerderheid van katholieke kiezers zou kun
nen ontstaan. Van de protestantse kiezers verwachtte men namelijk na 
de ervaringen van 1848 niet, dat zij op een katholieke kandidaat zou
den stemmen. 

Deze bezwaren van het comité, evenals die van De Tijd, vooronder
stelden overigens, dat de katholieke kiezers inderdaad op een kandidaat 
van hun geloofsovertuiging wilden stemmen. Het is de vraag, of de 
meerderheid van de kiezers in de Boven-Moerdijkse katholieke streken 
dit wel wilde. De meeste comitéleden zouden het ongetwijfeld graag 
zien, maar in de plaatsen, waar het geloof geen bron van al te erger
lijke discriminatie vormde, werd de politieke keus van katholieke zijde 

189 



in deze tijd vermoedelijk weinig beïnvloed door de geloofsovertuiging. 
Na de bezwaren ten aanzien van de kieswet in den brede ontvouwd 

te hebben, besloot de vergadering aan de nestor van de bijeenkomst, Van 
Berkel sr., te verzoeken de overwegingen van het comité mede te de
len 'daar, waar het behoort'. Dit zal wel nergens anders geweest zijn 
dan bij Thorbecke, die bezig was de kieswet op te stellen. Overigens 
wijst de verhullende formulering er al op, dat men dit contact van het 
comité met Thorbecke zoveel mogelijk geheim wilde houden. De twee 
aanwezige kamerleden, Dommer en Van Nispen, namen dan ook niet 
deze taak op zich, maar de in Haagse kringen minder bekende figuur 
Van Berkel. 

Veertien dagen later, op de vergadering van 17 maart in Leiden,40 

gaf Dommer bij afwezigheid van de oude heer Van Berkel verslag van 
de démarches, 'ter bevoegder plaatse' gedaan. Van Berkel had onver-
richterzake moeten terugkeren, zo vertelde Dommer, omdat 'men' niet 
ingezien had, dat grote kiesdistricten de belangen van de katholieken 
zouden kunnen schaden. Na langdurig beraad besloot het comité 'an
dermaal zich ter plaatse te vervoegen, waar zulks zal behoren, met de 
verklaring, dat er vele katholieken zijn, die vast blijven houden aan hun 
vroeger uitgebrachte verklaring'. Een hernieuwd aandringen bij Thor
becke was echter nutteloos. Enkele maanden later verdedigde Thorbecke 
in de Kamer de grote kiesdistricten met de uitspraak, dat iedere minder
heid, die het verdiende meerderheid te worden, dit door haar zedelijke 
kracht zou worden in organische eenheid met het grote geheel en niet 
door alleenheerschappij in een klein, geïsoleerd hoekje. 41 

Voor de derde maal kwam de verwachte kieswet ter sprake op de 
comitévergadering van 21 april 1850 in 'De Geleerde Man'. Hier 
legde Dommer zijn voorstel op tafel om een katholieke kiesvereniging 
op te richten. Dit plan werd, zoals boven al verhaald is, 4 ï in dezelfde 
bijeenkomst vervangen door de eenstemmig goedgekeurde oprichting 
van de zolang begeerde katholieke associatie. De associatie zou openlijk 
optreden, als een belangrijke kwestie zelfverweer van de katholieken 
zou kunnen wettigen. Hierbij werd expliciet gesteld, dat o.a. een ont
werp van een kieswet met een vijandige strekking ten aanzien van de 
katholieken zo'n belangrijke kwestie was. w 

Veertien dagen later, op de vergadering van 5 mei, werden alle be
sluiten van de 21e april ongedaan gemaakt. Deze merkwaardige gang 
van zaken is boven reeds besproken. ** Twee dagen tevoren was toen 
juist de ontworpen kieswet bij de Kamer ingediend, die in De Tijd 
en in het comité nog veel bestrijding zou ondervinden. 

Voor het eerst op 13 mei kon het comité op zijn bijeenkomst in 
Den Haag de nu officieel bij de Kamer ingediende kieswet onder de 
loep nemen. 4* De vergadering verwierp het ontwerp van Thorbecke 
om zeer veel redenen. De censusbepalingen voor elk district waren te 
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willekeurig vastgesteld naar het oordeel van de vergadering. De ver
eiste censusbetaling varieerde van ƒ 20,— voor vele kleine plaatsen 
als bijvoorbeeld Almelo, Tilburg, Boxmeer tot ƒ 112,— voor een stad 
als Amsterdam. Deze stad had daardoor maar 10% meer kiezers dan 
het twee-en-een-half maal kleinere district Breda. 4e Dit eigenaardige 
verschijnsel werd weer enigszins gecompenseerd door de bepaling, dat 
het district Amsterdam met zijn 4600 kiezers vijf kamerleden mocht 
kiezen, terwijl het district Breda met zijn 4200 kiezers maar twee ver
tegenwoordigers koos. Niettemin was het aantal kiezers in Amsterdam 
wel erg laag. Het comité vond een dergelijke indeling onjuist. Als 
men de verhouding vergeleek tussen het aantal kiezers en de totale 
bevolking per district, kreeg men in heel het land zeer uiteenlopende 
getallen. Zo was er in Breda 1 kiezer op 21 inwoners, maar in het dis
trict Roermond 1 op de 53. Verder waren de kiesdistricten te groot, 
zoals het comité al eerder had vastgesteld. De vergadering vond dit nu 
bezwaarlijk, omdat daardoor niet alleen de keuze van een katholiek 
boven de Moerdijk onmogelijk zou worden, maar ook de kiezers ver
hinderd werden onderling genoegzaam overleg te plegen over de kan
didaten. Daarenboven laakte het comité de verraderlijke indeling van 
de kiesdistricten, die duidelijk op een antikatholieke bedoeling scheen 
te wijzen. Als laatste bezwaar bracht men naar voren de algehele ver
waarlozing van de provinciegrenzen. Dit werd, ook in De Tijd, gezien 
als een typisch revolutionair staaltje van het verderfelijke centralisme, 
dat alle traditionele waarden met voeten trad. 47 Opmerkelijk is, hoe 
sterk in 1850 nog de oude provinciegeest was. Steeds weer werd dit 
bezwaar in de Kamer en daarbuiten tegen Thorbecke aangevoerd. 4 β 

De oude gewestelijke zelfstandigheid van vóór 1795 was nog lang niet 
vergeten. 

Het oordeel van het comité was dus vernietigend. De Tijd herhaalde 
alle dagen deze bezwaren en voegde er nog een bij. Volgens hem was 
de census over het algemeen te hoog. 4e Dit was bepaald een vooruit
strevend geluid, als men bedenkt, dat het ontwerp van Thorbecke toch al 
in één slag het aantal kiezers met de helft zou doen toenemen. In 1848 
mochten 55.000 mensen stemmen. 50 Volgens de nieuwe kieswet zou 
dit aantal op 83.000 gebracht worden.81 In de Kamer werd de vereiste 
census dan ook door zeer velen als te laag beschouwd. S2 De houding 
van De Tijd is te verklaren uit het besef bij de redactie, dat de Amster
damse census wel zeer hoog lag en dat bij verlaging van het bedrag in 
heel het land een groter percentage katholieken, die immers voor een 
groot deel tot de lagere standen behoorden, het kiesrecht zou verwer
ven. 

In de felle debatten, die rond deze eerste organieke wet in pers en 
parlement ontstonden, mengde zich Van Berkel jr. met een anonieme 
brochure: Proeve van een verdeling van het rijk in kiesdistricten. Deze 
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gaf een natuurlijker indeling, waarbij de katholieke conglomeraties meer 
kans kregen dan in het ontwerp van Thorbecke. 53 Voor de kiesdis
tricten in Gelderland lukte het aan Dommer en Van Nispen in de Ka
mer het idee van Van Berkel te verwezenlijken. Een amendement van 
hen, gesteund door de protestantse liberaal J. P. P. van Zuylen van 
Nijevelt, werd met twee stemmen meerderheid aangenomen. M De ver
kiezing van Dommer en Van Nispen in het kiesdistrict Nijmegen was 
daarmee gewaarborgd. 

Enkele amendementen en enige veranderingen van Thorbecke zelf, 
die meestal detailpunten betroffen, hadden het ontwerp intussen aan
vaardbaar gemaakt voor een ruime meerderheid in de Kamer. Aan de 
bezwaren, die De Tijd en het comité geopperd hadden, werd niet tege
moet gekomen. Onder de 19 tegenstemmers in de Tweede Kamer be
vonden zich 3 conservatieve katholieke leden: Luyben, Mutsaers en 
Borret. 

De op de kieswet volgende organieke wet, de provinciale wet, kwam 
niet in behandeling bij het comité. Men zag er waarschijnlijk geen moei
lijkheid in, die de katholieke bevolking zou raken. De Tijd verklaarde 
zich voor de wet. 55 Van Nispen van Sevenaer stemde in de Kamer 
tegen wegens een regeling voor de waterschapsbesturen, waarover hij 
ontevreden was. 5e De wet werd door een grote meerderheid in de Ka
mer aanvaard. 

3. De verkiezingen van 1850 

Nu de kieswet en de provinciale wet aangenomen waren, werd de Twee
de Kamer ontbonden om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. Eind 
augustus zouden deze plaatshebben zowel voor de Tweede Kamer als 
voor de Provinciale Staten. 

Op 24 juni 1850 kwam het comité bijeen in Den Haag om de ge
dragslijn bij de op handen zijnde verkiezingen vast te stellen. S7 Het 
oude enthousiasme van 1848 keerde terug bij de geleerde mannen. Elk 
lid nam de taak op zich om in een bepaald gedeelte van het land de no
dige activiteit te ontplooien: Van den Aardwegh in Noord-Holland, Lu-
rasco in Utrecht, Van Berkel sr. en Van Nispen in Gelderland, Van 
Berkel jr. in Zeeland en Delfland, Meylink in Friesland en Rijnland, 
Dommer in Noord-Brabant en Cramer in Amsterdam. Dit werkschema 
was opgesteld door Dommer en oorspronkelijk bedoeld voor de - enkele 
maanden eerder verworpen - Kiesvereniging voor de Katholieken van 
Nederland. 59 Overal in Nederland buiten de provincies Groningen, 
Drenthe, Overijssel en Limburg zou het comité aan het werk gaan. In 
de eerste twee waren te weinig geloofsgenoten en in de laatste twee had 
het comité blijkbaar geen connecties. Het eerste werk zou bestaan in 
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het contact opnemen met invloedrijke geloofsgenoten in elke streek om 
het aantal katholieke kiezers te weten te komen en de meest geschikte 
kandidaten te vinden. 

Onder meest geschikte kandidaten moesten verstaan worden - aldus 
het comité - ofwel katholieken ofwel degenen, die 'van gelijke geest en 
strekking' waren. Met deze enigszins eigenaardige formulering be
doelde de vergadering duidelijk te maken, dat steun slechts gegeven 
moest worden aan hen, die op politiek gebied de wensen van de ka
tholieken wilden inwilligen. Als er kiezersvergaderingen belegd wer
den, moesten de afgevaardigden van het comité proberen bovengenoem
de kandidaten te pousseren. Lukte dit niet, dan moest alle medewerking 
geweigerd worden. Als laatste opdracht werd ieder lid op het hart 
gedrukt vooral te zorgen, dat de katholieken eendrachtig de uitverkoren 
kandidaat zouden steunen. 

Tenslotte bepaalde het comité welke precies de voorwaarden waren, 
waarop de katholieken bereid waren iemand in de Tweede Kamer te 
helpen: 
1. de kandidaat mocht niet stelselmatig het vigerende kabinet vijandig 

gezind zijn; 
2. hij was verplicht ten aanzien van het onderwijs de volgende punten 

te accepteren: bijzonder onderwijs zou overal toegelaten moeten 
worden; het openbaar onderwijs zou leerstellig godsdienstig moeten 
zijn en, waar gemengde scholen noodzakelijk waren, mochten die 
voor geen gezindte aanstotelijk zijn; 

3. hij moest accepteren, dat de bijzondere liefdadigheid vrij was en 
zou blijven van elke staatsinmenging; 

4. hij moest eraan willen meewerken, dat de wettelijke regeling van 
het recht van vereniging niet nadelig zou uitvallen voor de ka
tholieke belangen. 5e 

In hoeverre de comitéleden zich van hun opdracht gekweten hebben, 
valt moeilijk na te gaan. Cramer tekende in de notulen van de verga
dering van 3 augustus 1850 te Arnhem aan, dat de activiteiten van de 
leden in de provincies in het algemeen als volkomen geslaagd be
schouwd konden worden. Op deze bijeenkomst brachten allen verslag 
uit over hun ervaringen. Alleen Dommer en Van Berkel jr. waren ver
hinderd. Helaas besloot de vergadering, dat de verslagen niet gedetail
leerd behoefden genotuleerd te worden. Wat de ervaringen van de le
den bij de verkiezingsactie precies geweest zijn, blijft aldus onbekend. 

Ook De Tijd bemoeide zich intensief met de verkiezingsstrijd. In dit 
blad werd een merkwaardige mengelmoes van kandidaten gesteund. 
Ieder, die, naar het inzicht van De Tijd, de vier genoemde punten ac
cepteerde, kreeg steun van het blad: Thorbecke evengoed als Van 
Hall en Groen van Prinsterer. Groen kreeg adhesie, omdat hij over het 
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onderwijs dacht als de katholieken; Van Hall, omdat zijn tegenkandi
daat J. Heemskerk Azn. het waagde het volgens De Tijd verderfelijke 
beginsel van staatssteun aan behoeftigen te prediken. e o Deze houding 
van De Tijd kwam overigens niet overeen met de eerste voorwaarde, 
waaraan een kandidaat moest voldoen. Van Groen en van Van Hall kan 
men immers moeilijk beweren, dat zij niet stelselmatig tegen de rege-
ring-Thorbecke gekant waren. Merkwaardig is, dat wel aan Donker Cur
tius steun werd onthouden, omdat hij te anti-Thorbeckiaans was. e l Op
merkelijk is ook, dat De Tijd vier katholieke conservatieven verdedigde 
tegen De Noord-Brabander, die deze heren: J. A. Mutsaers, J. L. A. 
Luyben, J. B. Bots (1806—1874) en E. J. H. Borret, kwijt wilde. «2 

Terwijl De Tijd over het algemeen geen aandacht besteedde aan 
Limburg, bemoeide het blad zich vrij sterk met Brabant. In Eindhoven 
was kandidaat gesteld de Papo-Thorbeckiaan mr. J. F. van der Heyde 
(1796—1854), een ongehuwde notaris uit Strijp, die wethouder was in 
Eindhoven. In plaats van deze katholieke Thorbeckiaan had De Tijd lie
ver de protestant De Jong van Beek en Donk. Dit werd op zeer voor
zichtige wijze in enkele artikelen gesuggereerd. e 3 Van der Heyde had 
alle sympathie van De Tijd verloren, toen hij bij de bespreking van de 
kieswet in de Kamer zich duidelijk gedistancieerd had van zijn noorde
lijke geloofsgenoten door op te merken, dat hun klachten ongegrond 
moesten zijn, aangezien men in Brabant over de wet tevreden was. Als 
het in Brabant goed was, zo concludeerde hij, dan moest het 'elders on
getwijfeld ook goed zijn'. β 4 

Hoewel in deze jaren geen partijen bestonden en persoonlijke kwali
teiten en plaatselijke situaties bij de verkiezingen een zeer belangrijke 
rol speelden, waren er toch enkele duidelijke stromingen: Thorbeckia-
nen en conservatieven als de twee uitersten, met daartussen de conserva-
tief-liberalen, die bezwaar hadden tegen het doctrinair liberalisme van 
Thorbecke en die door hun oppositie tegen deze staatsman zich steeds 
meer verbonden met de conservatieven. Los van hen stonden de anti
revolutionairen onder leiding van Groen van Prinsterer met hun poli
tieke opvattingen, die stoelden op religieuze beginselen. β 5 De Tijd 
echter negeerde deze realiteit van politieke verscheidenheid. Hij lette 
er in feite slechts op, of de kandidaten bepaalde wensen in de politico-
religieuze sfeer wilden verwezenlijken. Ook al was er verder geen con
structieve regeringspolitiek van dit mengelmoes van kandidaten te
zamen te verwachten, toch handhaafde De Tijd zijn houding, omdat hij 
alleen de belangen van de katholieken als maatstaf voor zijn politieke 
waarderingen hanteerde. Hierbij zij nogmaals opgemerkt, dat De Tijd 
buiten de verkiezingstijd het ministerie in het algemeen wel duidelijk 
zijn zegen gaf. In tegenstelling tot deze halfslachtige politieke menta
liteit kozen de zuidelijke bladen De Noord-Brabander en Journal du 
Limbourg uitgesproken partij voor één politieke richting en wel die van 
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de Thorbeckianen, aan wie ze ook de belangen van de katholieken 
veilig meenden te kunnen toevertrouwen.β6 

Om nu weer tot de verkiezingsactie in den lande terug te keren. La 
Jeune Hollande Catholique was niet het enige landelijke verkiezings-
comité. Daarnaast opereerde vanuit Amsterdam de Vereniging der 
Vrienden van Hervorming en Vooruitgang - een voortzetting van de 
Amstelsocieteit — die vooral de conservatief-liberalen omvatte. e7 Ook 
de democraten onder leiding van Adriaan van Bevervoorde, Jan de 
Vries en de Rotterdamse publicist G. W van der Voo (1806—1902) 
doken weer op ZIJ hadden de Democratische Hoofdvereniging opge
richt, die een beroep deed op alle democratische bladen in Nederland 
om de strijd voor het volk te steunen β 8 Onder deze bladen rekenden 
Van Bevervoorde en de zijnen ook de katholieke organen De Ca-
tholtjke Nederlandsche Stemmen, Journal du Limbourg, De Noord-
Brabander en De Gelderlander. β β Deze bladen hadden echter partij 
gekozen voor de liberalen en evenmin als in maart 1848 kwam de 
rooms-rode coalitie op persniveau tot stand 7o Door het censuskiesrecht 
maakten de voormannen van het gewone volk geen enkele kans. 

Toen de verkiezingen voor de Tweede Kamer eind augustus gehou
den waren, bleken ze gunstig te zijn verlopen voor het ministerie. De 
Thorbeckiaanse meerderheid in de Kamer bleef gehandhaafd. Hoewel 
het bij ontstentenis van partijen moeilijk is exacte cijfers te geven, kan 
men wel zeggen, dat ongeveer 40 van de in totaal ¿8 gekozen kamer
leden de liberale regering hun steun gaven De Belgische gezant schreef 
namelijk enige tijd later aan zijn regering, dat de Thorbeckiaanse Ka
merclub, die regelmatig vergaderde ten huize van het kamerlid S. H. 
Anemaet of in het logement 'De twee steden', 71 ongeveer 26 tot 30 
leden omvatte, waaronder 3 of 4 katholieke Tien of elf katholieken 
stemden daarenboven in belangrijke kwesties altijd met de regering mee, 
aldus de Belgische gezant 72 Het vooraanstaande kamerlid W Boreel 
van Hogelanden, een conservatief-hberaal, noemde m die tijd eenzelfde 
getal, namelijk van 39 Thorbeckianen in de Kamer. " 

De Tijd was over uitslag erg tevreden, niet alleen omdat de minis
teriele meerderheid gehandhaafd bleef, maar ook omdat er enkele leden 
gekozen waren, die, volgens het blad, een gezond tegenwicht voor die 
meerderheid vormden. Tot hen behoorden, volgens hem, o a Borret, 
Groen en Mutsaers 74 Bijzonder verheugd was De Tijd ook over het 
feit, dat het aantal katholieke leden in de Kamer gestegen was van 
15 op 16 Het enige protestantse kamerlid uit Noord-Brabant, С Schif 
fer (1793—1873), verdween, omdat hij zich kandidaat stelde in Gor-
kum en een nieuwe Brabantse afgevaardigde verscheen in de persoon 
van dr. J. H H de Poorter, een Papo-Thorbeckiaan uit Den Bosch. 
In het noorden werd in Sneek de zeer liberale katholiek mr. A. F. 
Jongstra gekozen. ™ Voor het eerst vaardigde hiermee een protestants-
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liberale meerderheid een katholieke liberaal af. Onder de drie of vier 
katholieken, die volgens de Belgische gezant in de Thorbeckeclub zaten, 
waren zeker Jongstra, Storm en Jespers en waarschijnlijk één van het 
drietal De Poorter, Meeussen en Van der Heyde, die ook trouwe volge
lingen van de liberale meester waren. 

In dezelfde tijd, dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats
vonden, moest er ook gestemd worden voor de Provinciale Staten. Ten 
aanzien van deze verkiezingen bestonden de beste verwachtingen, wat 
de katholieke kandidaten betrof. Hiertoe behoorden drie comitéleden: 
Van den Aardwegh, Van Berkel jr. en Meylink. De uitslagen echter, 
die in de loop van september langzamerhand binnenkwamen, werden 
een grote teleurstelling. Op een totaal van 474 verkozen Statenleden 
boven de Moerdijk waren slechts 28 katholieken gekozen, hoewel er 116 
kandidaat gestaan hadden. Bijna 6% slechts van de Boven-Moerdijkse 
Statenleden was dus katholiek. Van de drie comitéleden was er zelfs 
niemand gekozen. De Tijd was woedend. Toen bovendien het lijfblad 
van Groen, De Nederlander, en het ultra-protestantse, demagogische 
blaadje Goudsch Kronijkske 7e tevreden constateerden, dat nu toch wel 
duidelijk gebleken was, hoezeer Nederland in de kern een protestantse 
natie was, kende zijn boosheid geen grenzen meer. 77 Dag in dag uit hief 
De Tijd zijn klaagzang aan over de misdadige onverdraagzaamheid 
van de protestanten en de gruwelijke miskenning van de katholieken. 78 

De teleurstelling onder de Boven-Moerdijkse katholieken over deze 
verkiezingsuitslag moet zeer groot geweest zijn. Cramer schreef een 
geharnaste brochure van zestig bladzijden: Open Brief. Een katholiek 
Nederlander aan zijn landgenoten, 79 waarin hij op felle toon de afloop 
der verkiezingen hekelde. Hij verweet de protestanten hun onverdraag
zaamheid en dreigde ermee, dat alle katholieken in het vervolg de ver
kiezingen zouden boycotten. Cramer kreeg van Van Vree alle instem
ming met het pamflet. De Warmondse priester schreef Cramer, dat hij 
sinds deze verkiezingen geen greintje vertrouwen meer bezat in de 
massa van de protestanten, eo in De Katholiek onderstreepte hij nog 
eens het betoog van de T/^redacteur. 81 Van Bommel schreef aan Cra
mer zeer geschokt te zijn door de uitslag. Hij hoopte echter, dat de 
Nederlandse katholieken zich in de toekomst niet aan de verkiezingen 
zouden onttrekken. 82 Ook Duchastel kwam in het geweer met enkele, 
zeer boos gestelde, artikelen in Franse kranten en met een brochure, 
die volgens zijn aanwijzingen door Gagneux op schrift gesteld werd: 
Lettre d'un Catholique néerlandais à un Belge. e3 

In de kring van het comité zijn de verkiezingen niet meer ter sprake 
gekomen. Na de vergadering van 3 augustus 1850 lagen de werkzaam
heden van het comité weer eens voor een halfjaar stil. De hevige ruzie 
op deze bijeenkomst tussen de twee antipoden Cramer en Meylink over 
de mislukking van Le Publiciste и en waarschijnlijk ook de teleurstel-
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lende resultaten van het zo hoopvol aangepakte verkiezingswede ver
lamden tot in februari van het jaar daarop elke actie. Toen was de 
afloop van de verkiezingen niet actueel genoeg meer om nog besproken 
te worden. 
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IX. НЕТ COMITÉ EN HET ONDERWIJS 

1. De wettelijke regeling van het lager onderwijs. 
Verdeeldheid over de beginselen 

Een van de zaken, die vele katholieken en protestanten in het midden 
der negentiende eeuw het meest ter harte gingen, was wel die van het 
onderwijs. Bij de grondwetsherziening van 1848 was dit het felst om
streden punt. ι In feite botsten hier de twee grote stromingen van het 
negentiende-eeuwse leven, het rationalisme en de orthodoxie, en wel in 
de Nederlandse verhoudingen, waarbij aan de ene kant de Nutsmensen 
stonden met hun christendom boven geloofsverdeeldheid en aan de 
andere kant katholieken en orthodoxe protestanten, elk afzonderlijk, met 
hun leerstellig christendom. 

Thorbecke had in de grondwet van 1848 de vrijheid van onderwijs 
gebracht, maar de schoolstrijd laaide hierdoor alleen maar feller op. 
Nog decennia lang zou er getwist worden over het al of niet positief 
godsdienstig karakter, dat het openbaar onderwijs moest hebben, en 
over de wenselijkheid van een financiële bijdrage van de staat aan het 
bijzonder onderwijs. 

De eerste minister, die het waagde een onderwijswet aan de Kamer 
aan te bieden, was De Kempenaer in september 1849. 2 Veertien dagen 
voor hij aftrad, kwam het ontwerp bij de Kamer binnen. Met tegenzin 
had De Kempenaer zich in 1848 neergelegd bij de grondwettelijke vrij
heid van onderwijs. Hij had een afkeer van sektegeest, zoals hij het 
noemde. Tijdens zijn bewind deed hij dan ook zoveel mogelijk moeite 
om de oprichting van bijzondere scholen tegen te gaan en om elke re
ligieuze invloed op de openbare school te weren. 3 Het ontwerp-De 
Kempenaer wilde een openbare school die 'op een, aan alle godsdienstig 
onderwijs vreemd, volkomen onzijdig standpunt (moest) staan'.4 Op 
deze manier meende de minister veilig tussen de Nutsaanhangers en 
de orthodoxe christenen door te kunnen laveren. Het gevolg was echter, 
dat beide partijen zijn wet bestookten. * 

Aan katholieke zijde kwam Van Vree onmiddellijk in actie. Hij 
spoorde Cramer aan het comité direct bij elkaar te roepen 'om dat el
lendig wetsontwerp (...) 'een vod der vodden' te bespreken. β Cramer 
deed zijn best en een maand later zou het comité bijeenkomen. Inmid
dels was Van Vree naar Den Haag vertrokken, waar hij een retraite 
moest geven. Daar besprak hij met de katholieke kamerleden de nood
zakelijkheid van positief religieus onderwijs op de staatsscholen. Tot 
zijn groot leedwezen bemerkte hij echter, dat er niet de minste verstand
houding bestond onder de katholieke politici en dat de meesten boven
dien - hetgeen hij nog veel meer betreurde - het belang er niet van in-
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zagen om zo nadrukkelijk leerstellig godsdienstig onderwijs op de open
bare school te eisen. 7 Van Vree zou het liefst zien, dat de katholieke 
leden zich hecht vereenden en als een eensgezinde fractie in het parle
ment met deze wens naar voren zouden komen. Dit lukte hem niet, 
omdat alle geloofsgenoten in de Kamer nu eenmaal niet dezelfde poli
tieke opvattingen hadden. Inzake het openbaar onderwijs gaven de 
meesten klaarblijkelijk de voorkeur aan het neutrale, godsdienstloze ka
rakter, zoals De Kempenaer het wilde, boven het positief-christelijke, 
dat Van Vree beoogde. In de praktijk zouden Van Vrees theorieën 
staatsscholen voor elk kerkgenootschap opleveren, maar alleen al om de 
enorme investeringen, die hiervoor van rijkswege gevergd zouden wor
den, zullen vele katholieke afgevaardigden deze ideeën onhaalbaar ge
vonden hebben. 

Na langdurig overleg met Van Nispen en Mutsaers besloot de War-
mondse president enkele punten, die in het belang der katholieken nood
zakelijk in de wet moesten opgenomen worden, nader uit te werken en 
te verduidelijken. Dit vertoog wilde hij vervolgens onder de katholieke 
leden verspreiden via de conservatieve Limburger mr. E. J. H. Borret, 
de liberale Brabander mr. K. A. Meeussen (1815—1882) en de con-
servatief-liberale Geldersman Van Nispen. 8 Het ministerie-De Kempe
naer trad half september af, maar Van Vree vond dit geen reden om 
zijn activiteiten te staken. Binnen een jaar zou immers toch een onder
wijswet ingediend moeten worden volgens de additionele artikelen. Hij 
gaf Zwijsen een getrouw verslag van zijn bevindingen met de kamerle
den en zond hem de elementaire richtlijnen, die bij een onderwijswet in 
het oog gehouden moesten worden. Bovendien verzocht hij Zwijsen 
en de andere apostolische vicarissen de kamerleden nog eens goed te 
instrueren. · Vervolgens publiceerde hij zijn opvattingen, nader uitge
werkt, in De Katholiek.10 Van Nispen nam de taak op zich deze ideeën 
onder de kamerleden te propageren en te bespreken.11 Meeussen en 
Borret verleenden hiervoor klaarblijkelijk geen medewerking meer. Van 
Vrees werkzaamheid contrasteert wel scherp met de berustende verzuch
ting van vicaris Den Dubbelden bij monde van Wilmer aan Zwijsen: 
'Mgr. van Curium schrijft mij dat de katholieke leden der Tweede 
Kamer het zelfs niet eens zijn over de kwestie van het onderwijs. Dat 
is wel te bejammeren - maar qu'y faire ?' 12 

Welke waren nu precies de opvattingen van Van Vree? Uit zijn 
brieven en artikelen zijn de volgende meningen te distilleren.13 Hij 
wilde dat het openbaar onderwijs met eerbiediging van ieders godsdien
stige begrippen leerstellig religieus zou zijn. Met beslistheid verwierp hij 
de vage leuze van een christendom boven geloofsverdeeldheid, omdat 
deze in de praktijk kwetsend was voor iedere bewust-gelovige. De ge
meenteraden moesten, volgens Van Vree, de openbare scholen ver
delen naar de gezindten. Waar één gezindte veruit in de meerderheid 
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was en de andere kerkgenootschappen te klein waren voor een school 
apart voor elk, was het niet nodig openbare scholen op te richten voor 
de laatste categorie. Hij meende dat in een dergelijk geval elke gezindte 
voor zich kon beslissen, of zij gebruik zou maken van het recht om op 
eigen kosten een bijzondere school te stichten. Het onderwijs in de 
godsdienst moest op iedere openbare school gegeven worden en wel 
onder toezicht en uitsluitend met autorisatie van het kerkgenootschap, 
waaraan de school was toegewezen. In sommige streken zouden ge
mengde openbare scholen noodzakelijk zijn, d.w.z. scholen met leer
lingen van verschillende geloofsbelijdenis. In deze scholen moest ge
waakt worden voor krenking van de overtuiging van welke gezindte dan 
ook, maar zonder dat daarmee de godsdienstigheid van het onderwijs 
opgeofferd werd. 

Wat het bijzonder onderwijs betreft was Van Vree van mening, dat 
het van uitermate groot belang was dat de grondwettig vastgestelde 
vrijheid van onderwijs loyaal toegestaan zou worden in de praktijk. De 
invloed van de staat hierop moest zo gering mogelijk zijn. De bepa
lingen omtrent het toezicht op het onderwijs en de admissie van onder
wijzers zouden zeer soepel moeten zijn. Het peil zou beslist niet onno
dig opgeschroefd mogen worden. Onderzoek naar de hulpmiddelen bij 
het onderwijs was onnodig. Voor de lokalen zouden geen andere dan 
hygiënische maatstaven aangelegd mogen worden. Over mogelijke 
subsidiëring van het bijzonder onderwijs door de staat sprak hij niet. 
Vermoedelijk dacht hij daar zelfs niet aan. 

Ter adstructie van zijn opvattingen beriep de president zich meer
malen op brieven en geschriften van de Luikse bisschop Van Bommel. u 

Voor het grootste deel volgde hij dan ook deze na in zijn ideeën; een 
groot verschil was echter wel, dat de Warmondse president meer de na
druk legde op de openbare, dus de door de staat gestichte en geleide 
school, dan Van Bommel deed, die op de eerste plaats de bijzondere 
school stelde.15 Van Vree naderde hier dicht Groen van Prinsterer, die 
meende, dat de bijzondere school min of meer het privilege van de beter 
gesitueerden zou blijven. Daarom wilde de leider van de antirevolutio
nairen ook de splitsing van de openbare school naar gezindte in de prak
tijk vooropstellen.1β 

Groen en Van Vree hebben elkaar wellicht wederzijds beïnvloed, 
omdat beiden, vooral sinds in 1840 de onderwijsstrijd fel opgelaaid 
was, hun gedachten over dit onderwerp vormden en publiceerden.17 

Mede naar aanleiding van de overeenkomstige onderwijsproblematiek 
sprak Groen dan ook in december 1849 tot de katholieke kamerleden: 
'Wij verlangen toenadering met U op grond van drieërlei gemeenschap: 
gemeenschap van onrecht, gemeenschap in geloof, gemeenschap van 
gevaar'.le Bij Van Vree kon Groen een beter begrip vinden voor 
deze oproep dan bij de merendeels Papo-Thorbeckiaanse kamerleden. 
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Toch bestond er ook tussen de opvattingen van Groen en die van Van 
Vree een verschil. Groen wilde in de plaatsen, waar geen afzonderlijke 
openbare school voor elke gezindte mogelijk was, de door de over
heid gestichte scholen het algemeen-christelijk karakter laten behouden, 
zoals deze dit bijna overal sinds de wet van 1806 gekregen hadden. l e 

In een dergelijk geval wilde Van Vree echter de leerstellige godsdien
stigheid invoeren, maar zonder dat wiens overtuiging dan ook gekrenkt 
zou mogen worden. 20 Hoe hij zich dit in de werkelijkheid voorstelde, 
maakte hij niet duidelijk. In een confessioneel zo verdeeld land als het 
onze in de vorige eeuw kon men toch moeilijk verwachten, dat de keus 
van de onderwijzer voor welke christelijke belijdenis ook andersden
kenden niet zou ergeren. 

Dit waren de opvattingen van Van Vree. Het comité nam, om zijn 
standpunt te bepalen, het wetsontwerp van De Kempenaer in beschou
wing op de vergadering van 14 oktober 1849 bij Meylink in Voor
burg. Op aansporen van Van Vree deden de geleerde mannen dit, hoe
wel De Kempenaer al een maand tevoren ten val gekomen was. 21 Er 
werd een commissie voor de bestudering van de onderwij skwestie inge
steld, bestaande uit Cramer, Lurasco en Hoynck van Papendrecht. Merk
waardigerwijze werd de onderwijsexpert Meylink, die in 1840 Van 
Vree al geholpen had bij het opstellen van het katholieke standpunt 
voor de staatscommissie, » hierin niet opgenomen. Een reden hiervoor 
werd niet opgegeven. De vergadering was, geleid door de volgende 
overwegingen, tot de instelling van een commissie gekomen. Ten eerste 
was zij van mening, dat het fout was, als de katholieken zich alleen 
maar beperkten tot negatieve kritiek op een wetsvoorstel, omdat ze 
zich dan niet bewust werden van wat zij behoorden 'te reclameren'. 
Hierin stak wel, min of meer verhuld, enige kritiek op De Tijd, die 
zich sinds begin september in reeksen artikelen uitgesloofd had het 
wetsontwerp alleen maar af te breken. Een tweede overweging van het 
comité was, dat de regering ingelicht moest worden over de katholieke 
verlangens ten aanzien van het onderwijs. De regering zou dan nooit 
kunnen voorwenden niet op de hoogte te zijn geweest, ingeval de ka
tholieken een nieuw wetsontwerp van het komende ministerie zouden 
moeten afwijzen. Zoals men weet, deed in oktober 1849 het gerucht de 
ronde, dat de kabinetsformateur Thorbecke een pact met de katholieken 
gesloten had inzake het onderwijs. 23 Blijkens de notulen had het comité 
er in geen geval iets mee te maken. 

Nauwelijks was Thorbecke echter minister geworden, of hij zocht 
inderdaad contact met de katholieken om hun onderwijswensen te 
leren kennen. Begin november schreef Duchastel aan Cramer, dat Thor
becke Dommer gevraagd had de verlangens van de katholieken over 
het onderwijs aan hem mee te delen en dat de minister in dat gesprek 
tevens beloofd had het ontwerp-De Kempenaer in te trekken. Du-
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chastel spoorde zijn Amsterdamse vriend aan nu snel werk te leveren 
in de onderwijscommissie van het comité. 24 Enkele dagen later had 
Duchastel zelf als president van het comité een onderhoud met Thor-
becke, waarin de Haagse graaf de minister meedeelde, dat het comité 
hem spoedig de wensen over het onderwijs zou bekendmaken. Thor-
becke verzekerde dat dit hem genoegen zou doen. ** Uit een volgend 
- zeer verward - schrijven van Duchastel zou kunnen opgemaakt wor
den, dat Thorbecke aan de katholieken enige beloften gedaan had. 
Letterlijk staat er: 'Ik weet, dat Thorbecke zeer veel moeite doet voor 
de katholieke partij. Mr. (sic) van Vree sprak er zondag over, toch 
scheen hij de gedane beloften niet positief genoeg te vinden ten opzichte 
van verschillende zaken, die voor de katholieken van groot belang 
zijn, o.a. de seminaries'. In dezelfde brief klaagde Duchastel er echter 
over, dat hij volledig overspannen was en door verschrikkelijke hoofd
pijnen niet in staat om het gesprek met Van Vree te volgen. ze Anders
zins is nergens iets te vinden over door Thorbecke gedane beloften 
aan Van Vree. Veel waarde hoeft er dus niet aan deze passage gehecht 
te worden. 

In dezelfde novembermaand, dat Thorbecke de mening van de ka
tholieken wilde vernemen over het onderwijs, kreeg de comitévoorzitter 
Duchastel grote huiselijke moeilijkheden. 27 Hierdoor duurde het tot 
eind december, voor het comité bij elkaar kon komen om de commissie 
uit haar midden verslag te laten uitbrengen over de onderwijswensen. 
De minister duurde dit blijkbaar echter allemaal veel te lang. Begin 
december zond hij alvast aan de Gedeputeerde Staten van alle provincies 
een circulaire, waarin hij er op aandrong zo soepel mogelijk te zijn met 
de wettelijk vereiste goedkeuring bij de oprichting van bijzondere scho
len. 28 Dit ministeriële schrijven baarde veel opzien en riep hier en 
daar verzet op, maar had toch ten gevolge, dat na de ketterjacht van De 
Kempenaer, onder Thorbeckes bewind binnen twee jaar vijfennegentig 
bijzondere scholen konden worden opgericht, en een jaar later was het 
totale aantal uitgegroeid tot honderdvijftig à honderdzestig, zoals Thor
becke toen mededeelde. ет Zowel protestanten als katholieken profiteer
den ervan. 

Enige dagen na de verzending van deze circulaire deed Thorbecke 
weer een stap ten gunste van de katholieken. Nu zond hij aan de twee 
katholieke leden van de staatsonderwijscommissie van 1840 een verzoek 
hun minderheidsnota's van toen aan de Tweede Kamer te mogen mee
delen. Groen van Prinsterer, die in 1840 ook een minderheidsnota in 
deze commissie had ingediend, kreeg dit verzoek niet. Alleen de bis
schop van Curium en Van Hugenpoth tot Aerdt werden door de minis
ter gevraagd. s o Beiden stonden het toe en de klachten van de katholie
ken in 1840, die intussen weinig veranderd waren, werden op deze 
manier officieel bekendgemaakt. 
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Inmiddels schoot het comité nog niet hard op. Wel waren intussen 
al de onderwij sverlangens door Cramer met de hulp van Van Vree ge
formuleerd. De Warmondse president was er echter enigszins huiverig 
voor om ze als de wensen van de katholieken aan Thorbecke aan te 
bieden. Hij wilde in ieder geval eerst de mening van alle comitéleden 
vernemen. Verder wees hij Cramer erop, dat hij in zijn hoedanigheid 
van president van het grootseminarie zeker niet de hele Nederlandse 
clerus vertegenwoordigde en dat hij geen enkel mandaat bezat. 31 

Na veel moeite slaagde Cramer erin & het comité op 23 december 
1849 te Leiden bij elkaar te krijgen. Hier zette hij als rapporteur de 
mening van de onderwijscommissie uiteen over de grondwetsbepalingen 
ten aanzien van het onderwijs. 33 Dit verslag zal wel grotendeels over-
eengestemd hebben met de boven weergegeven opvattingen van Van 
Vree,3* want enkele dagen na de vergadering sprak de Warmondse 
president zijn tevredenheid erover uit, dat de commissie en het hele 
comité zich akkoord verklaard hadden met zijn aantekeningen over het 
onderwijs, s* 

Dit had het comité inderdaad gedaan, maar tevens had de meerder
heid van de vergadering de wens uitgesproken vele praktische punten 
nu eens nader uitgewerkt te zien, zoals het overheidstoezicht op de 
scholen, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van de 
onderwijzers, het houden van openbare examens, de instelling van ge
mengde schoolcommissiën etc. De commissie Cramer-Hoynck-Lurasco 
kreeg van de vergadering opdracht voor deze nadere uitwerking te 
zorgen. Als het drietal daarmee gereed zou zijn, moest het resultaat van 
hun arbeid aan de kerkvoogden ter hand gesteld worden. Het comité 
wenste dat via Belgrado te doen, die dan uit naam van La Jeune Hol
lande verzocht zou worden de apostolische vicarissen en aartspriesters 
in vergadering bijeen te roepen. Als de kerkvoogden zich akkoord ver
klaarden, zouden dezen officieel aan de minister van binnenlandse za
ken de wensen van de katholieke geestelijkheid over het onderwijs ter 
hand moeten stellen. Het comité zelf zou daarna nog eens zeer uitvoe
rig een en ander in een nota uitwerken. Deze nota wilde het dan 'als 
uitdrukking van de wensen van de katholieke leken aan de minister van 
binnenlandse zaken overhandigen'. 3e 

Direct na de vergadering stelde Cramer Van Vree op de hoogte van 
alles wat er besproken en besloten was. Prompt antwoordde de War
mondse president, dat de voorgenomen gedragslijn niet zijn instem
ming had. 37 Het eerste bezwaar gold Belgrado. Waarschijnlijk huiver
de Van Vree alleen al bij het horen van diens naam. Hij achtte de kans 
zeer klein, dat de aartspriesters en apostolische vicarissen bereid waren 
op een vergadering onder leiding van de vice-superior te verschijnen. 
Dus zou er gecorrespondeerd moeten worden. Maanden zou het vergen, 
aldus Van Vree, alvorens op alle punten overeenstemming bereikt zou 

203 



zijn. Bovendien zouden de kerkvoogden wel bereid zijn, zo dacht Van 
Vree, een adres te richten tot de koning of de Kamer, maar niet genegen 
om langs 'deze onderhandse weg', namelijk via het comité en Belgrado, 
een nota over het onderwijs op te stellen. Als de minister zoveel prijs 
stelde op de mening van de kerkelijke leiders, als Cramer meende, dan 
moest Thorbecke of zijn collega Van Sonsbeeck zich maar rechtstreeks 
tot hen wenden, aldus Van Vree. Tot slot van zijn brief waarschuwde 
hij Cramer nogeens, dat deze zo voorzichtig moest zíjn de mening van 
hem, de seminariepresident, niet voor die van de hele clerus te houden. 
Anderen zouden zich dan gemakkelijk gepasseerd kunnen voelen. 

Door deze brief viel het hele plan van het comité in duigen. Ver
moedelijk wist Van Vree, dat met name Belgrado het helemaal niet 
eens was met zijn opvattingen. De vice-superior achtte staatsbemoeienis 
met het onderwijs volledig uit den boze en wilde dat de katholieken 
geen enkele medewerking boden aan het openbaar onderwijs. Dit ver
klaarde de internuntius enige tijd later aan Zwijsen, eraan toevoegend, 
dat Van Nispen er ook zo over dacht. De katholieke kamerleden moes
ten, aldus Belgrado, geen samenwerking met Groen in deze zaak be
proeven. Volledige uitsluiting van ieder godsdienstig onderricht bij het 
verfoeilijke openbaar onderwijs was volgens hem noodzakelijk. 3e Dia
metraal stonden Belgrado en Van Vree ook hier dus tegenover elkaar. 
Bij deze onenigheid in het katholieke kamp kon van het plan van het 
comité niets terechtkomen. Van Vree, die vanaf september zoveel moeite 
gedaan had om de katholieke kamerleden eensgezindheid bij te brengen 
in deze kwestie, had thans zijn handen afgetrokken van het comité, 
dat de zaken, naar zijn mening, veel te groots aanpakte en daardoor in 
gevaar bracht. 

Cramer riep nu onmiddellijk de geleerde mannen ter bespreking van 
Van Vrees woorden samen. Óp de vergadering, die 30 december 1849 
bij Van Bree in Leiden gehouden werd, stelde hij voor de kerkvoogden 
nu maar helemaal buiten de zaak te houden. θ β Een officieel verzoek van 
Thorbecke aan hen zou immers zoveel publiciteit krijgen, dat een reactie 
van 'de tegenpartij' onvermijdelijk en keldering van elk gunstig wets
ontwerp daarmee zeker zou zijn, aldus Cramer. Het comité was het met 
hem eens en besloot de 'schets van beginselen', zodra die aangevuld en 
voltooid zou zijn, als de zienswijze 'van enige katholieken' aan Thor
becke te overhandigen. Deze formulering was al voorzichtiger en ver
raadde de invloed van Van Vree, die Cramer op het hart gedrukt had, 
dat ook het comité niet moest optreden, alsof het de tolk van alle ka
tholieken was. Hij vond het echter wel goed, dat Duchastel de nota van 
het comité over het onderwijs aan Thorbecke ter hand zou stellen, mits 
de graaf zich daarbij niet zou uitgeven voor 'mandataris van de ka
tholieke partij'. 40 

Op dezelfde bijeenkomst reikte de onderwijscommissie alvast een 

204 



nader uitgewerkte schets van beginselen voor de onderwijswet uit, die 
de comitéleden in de komende dagen moesten bestuderen. Een ander 
ontwerp, door Van Vree opgesteld, werd eveneens rondgedeeld ter 
nadere overweging. De precieze inhoud van beide stukken is niet be
kend. •" 

Na deze vergadering was het enthousiasme weg. Even had het comité 
gedacht dat het als vertegenwoordiger van de katholieken kon optreden, 
maar ook over het onderwijs bestond geen eensgezindheid onder de 
geloofsgenoten. Het duurde nu meer dan twee maanden, voor het co
mité op de 3e maart 1850 weer bijeenkwam. Toen bleken de opvattingen 
geheel veranderd te zijn. De vergadering besloot zich niet langer in te 
laten met alles, wat tot het openbaar onderwijs behoorde, en zich uit
sluitend te zullen beperken tot 'het vinden van een goede wetsformule, 
waarnaar de vrijheid van onderwijs zal geoefend worden'. 42 Tegelijker
tijd werd ook de onderwijscommissie gereorganiseerd. Hoynck ver
dween eruit en Cramer en Lurasco zouden nu getweeën fungeren als 
commissie, die tot taak kreeg bovengenoemde wetsformule op te stel
len. 

De notulen delen niet mee, welke overwegingen het comité tot deze 
besluiten brachten. Het is wel duidelijk, dat er onenigheid was ont
staan onder de comitéleden over de grote plaats, die het openbaar on
derwijs naar de zienswijze van Van Vree in het schoolwezen moest in
nemen. Van Vrees plannen kwamen er immers op neer, dat door de 
staat op te richten en te onderhouden gezindtescholen het meest zouden 
voorkomen. Aan Zwijsen had hij ook meegedeeld, dat bijzonder onder
wijs voorlopig zeker niet overal mogelijk zou zijn, al was het alleen 
maar uit geldgebrek. 43 Cramer had hij proberen te weerhouden van een 
ommezwaai naar de ideeën van Belgrado, door hem te bezweren, dat de 
medewerking van de katholieken aan de inrichting van het openbaar 
onderwijs als steun aan het minste kwaad absoluut noodzakelijk was. 44 

Blijkbaar is een gedeelte van het comité het niet eens gebleven met 
de opvattingen van Van Vree. Op de vergadering van 23 december had 
het comité nog ingestemd met de beginselen van Van Vree en ook 
Cramer was het daar toen blijkens zijn brieven mee eens, maar nu, 
twee maanden later, namen Cramer en Lurasco met instemming van de 
vergadering de taak op zich een nieuw rapport samen te stellen over 
de beginselen van het onderwijs. 

De verdeeldheid onder de katholieken werd nog gestimuleerd door 
de onderwijsstrijd, die in 1850 in Frankrijk geleverd werd. In deze 
strijd rond de onderwijswet-Falloux stond de sympathie van de War-
mondse president geheel aan de kant van de gematigden: Falloux, Du-
panloup en Montalembert, die niet alleen aan de kerk, maar ook aan 
de staat het recht toekenden zich in te laten met het onderwijs. ^5 Cra
mer helde echter sterk naar de extremistische kant van Veuillot over, 
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die aan de staat ieder recht tot bemoeienis met het onderwijs ontzegde.4e 

Zoals men weet, was dit ook de houding van Belgrado. Hoewel Smits 
in De Tijd minstens tot 1853 de zaak van de openbare gezindtescholen 
in Nederland bleef verdedigen, nam Cramer in het eerste halfjaar van 
1850 regelmatig de onderwijsartikelen van Veuillot in L'Univers over 
in De Tijd. 

Tussen december 1849 en maart 1850 zwaaide een deel van het co
mité met Cramer om naar de Veuillot-Belgrado-kant inzake het onder
wijs. Het rapport, dat Cramer en Lurasco na de vergadering van 3 maart 
1850 ontwierpen, wijst dit duidelijk uit. Het ontzegde de staat 'het 
recht om onderwijs te geven' en poneerde de volgende apodictische uit
spraak: 'Samenwerking der katholieken met de staat ter regeling van 
het openbaar onderwijs kan nimmer gunstige resultaten opleveren'. 
Smits, die blijkbaar om advies gevraagd werd, bestreed dit ultramon
taanse standpunt en verklaarde, dat het integendeel gewetensplicht voor 
de katholieken was samenwerking met de staat te beproeven om zoveel 
mogelijk goeds te verkrijgen. 47 

In de definitieve versie van het rapport verklaarden Cramer en Lu
rasco tenslotte: 'De katholieke partij ten onzent behoort zich niet te 
bemoeien met de regeling van het staatsonderwijs, (...) ook niet om 
te trachten het aan de godsdienstige vorming van de jeugd dienstbaar 
te doen zijn'. Deze negatieve non possumus-politiek ging lijnrecht tegen 
de mening van Van Vree in. Het was de houding van Belgrado, die 
staatsbemoeiing met het onderwijs 'zeer boosaardig' vond en, als er on
gelukkigerwijze toch staatsonderwijs voorkwam, volledige uitsluiting 
van het godsdienstige onderricht bij dit schooltype noodzakelijk acht
te. « 

Het rapport van de onderwijscommissie werd op de volgende ver
gadering, die van 17 maart, door Cramer aan de leden ter hand ge
steld. De discussie erover werd uitgesteld, omdat er slechts weinig leden 
aanwezig waren. De daarop volgende vergaderingen waren geheel ge
wijd aan besprekingen over de kieswet, de verkiezingen en de katholieke 
associatie. Het rapport raakte daarmee op de achtergrond en is blijkens 
de notulen nooit meer in behandeling gekomen. Bespreking ervan 
zou vermoedelijk alleen maar tot het resultaat geleid hebben, dat de 
scheiding tussen de irenische en de ultramontaanse leden groter gewor
den was. Wijselijk vermeed Cramer dit. Uit niets blijkt, dat ooit het 
plan van het comité om de wensen van de katholieken inzake het on
derwijs aan Thorbecke aan te bieden, ten uitvoer gebracht is. Dit was 
trouwens toch onmogelijk door de interne verdeeldheid. 

Resumerend kunnen we zeggen, dat aan de ene kant Van Vree, Smits 
en waarschijnlijk Meylink en Hoynck van Papendrecht stonden, die sa
menwerking tussen kerk en staat op het onderwijsterrein wilden be
proeven. Aan de andere kant stonden Belgrado, Cramer, Lurasco en 
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waarschijnlijk Van Nispen, die de staat het recht ontzegden zich met 
de vorming der jeugd in te laten. Zij moesten in dezen het grondwettige 
recht van de staat accepteren, maar weigerden iedere medewerking aan 
deze - naar hun mening — morele usurpatie. Opmerkelijk is in dit ver
band, dat Zwijsen aan Van Vree verklaarde het geheel eens te zijn met 
diens beginselen. 4e Na I860 echter werd Zwijsen de grote voorvechter 
van het bijzonder onderwijs. 

In De Tijd kwam buiten de hierboven vermelde standpunten tegen
over de Franse wet-Falloux niets tot uiting van de onenigheid onder de 
katholieken. De krant verdedigde steeds Groens beginsel van de open
bare gezindtescholen. Bij de verkiezingen van 1850 werd dit beginsel 
zelfs als voorwaarde gesteld voor steun van de katholieken aan aspirant
kamerleden. so Smits zal hier dus wel stevig de touwtjes in handen 
gehouden hebben. Van hem was op het bureau van De Tijd bekend, 
dat hij de artikelen van Cramer nauwkeurig censureerde en deze geen 
kans gaf zijn al te negatieve, ultramontaanse meningen te luchten, s1 

Bij de overname van artikelen uit buitenlandse persorganen kwam de 
voorkeur van Cramer echter duidelijk tot uiting. Smits liet hem daarin 
blijkbaar de vrije hand. 

De verdeeldheid onder de katholieken over het onderwijs zou pas na 
het mandement van 1868 langzamerhand wegebben. Tot die tijd bleven 
de begrippen vrij onklaar. 52 Aan deze onduidelijkheid gingen rond 
1850 evenzeer de beginselen van Cramer als die van Van Vree mank. 
Van Vree heeft nooit duidelijk gemaakt, hoe hij zich een positief gods
dienstig onderwijs op de gemengde openbare school voorstelde. Bij 
Cramer blijft het in het duister, hoe hij de afwijzing van iedere staats-
bemoeiing inzake het onderwijs rijmde met de zeer positieve grondwets
bepalingen. 

Beide richtingen waren er overigens over tevreden, dat Thorbecke 
zoveel mogelijk toestemming gaf tot de oprichting van bijzondere scho
len, wanneer daarom gevraagd werd. Erg veel aandrang op Thorbecke 
om snel een lager-onderwijswet te maken, zoals in de grondwet geëist 
was, werd dan ook van katholieke zijde niet uitgeoefend. In antirevo
lutionaire kringen ontstond hierom ontstemming. Daar meende men 
aanvankelijk, dat de katholieke pers een bondgenoot was in de onder
wijsstrijd, maar weldra bleek, dat de katholieken helemaal geen haast 
wilden maken met een dergelijke wet. Deze 'zeer zelfzuchtige politiek' 
van de roomsen, zoals de Groenianen dit noemden, stelde hen teleur. 63 

Groen drong er ieder jaar weer bij Thorbecke op aan, dat de minister 
met een onderwijswet zou komen, maar deze waagde het niet. ** Vanaf 
het begin van zijn bewind had hij er niet veel vertrouwen in, dat bij 
de heersende verdeeldheid een bevredigende wet te ontwerpen zou 
zijn. ** In liberale kringen waren immers maar weinigen het met Thor
becke eens, dat de regering uitsluitend een taak had voor het onder-
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richt der jeugd, omdat het particulier initiatief te kort schoot, и De 
meeste liberalen - en ook de conservatieven - wilden in ieder geval hel 
openbaar onderwijs vooropstellen, maar over het karakter hiervan kon
den ze het ook niet eens worden. De meningen varieerden van positief 
christelijk tot algemeen neutraal en alle schakeringen hiertussen. De 
katholieken waren, zoals hierboven is uiteengezet, eveneens verdeeld 
en zelfs de antirevolutionairen bleken enkele jaren later uiteenlopende 
meningen te koesteren. Groens openbare gezindteschool leek niet aan al 
zijn volgelingen zo ideaal. 5 7 Thorbecke zag natuurlijk zeer goed in, dat 
alle richtingen fanatiek verdeeld waren op dit punt. Het is dan ook 
zeer de vraag, of de minister werkelijk moeite heeft gedaan om een 
schoolwet samen te stellen. In zijn departement blijkt er niets over te 
vinden te zijn. 5 8 Vermoedelijk stak hij zich liever niet in dit wespen
nest. 

2. Plannen voor de oprichting van een normaalschool 

Ongeveer gelijktijdig met de bespreking van de onderwijswet werd nog 
een ander onderwerp dat het schoolwezen betrof, door het comité aan
gesneden. Toen namelijk tot groot verdriet van Cramer de associatie
pogingen op de vergadering van 5 mei 1850 opgegeven werden, 6e be
sloten de drie overige aanwezigen, Van den Aardwegh, H. van Ber-
kel en Lurasco, de bittere pil voor Cramer te vergulden. Zij namen 
het besluit, dat de comitéleden een geldinzameling zouden houden voor 
'het grondvesten van een Normaalschool en het handhaven van andere 
daarmee verwante belangen', eo een zaak die Cramer evenzeer ter harte 
ging. 

Nu was de oprichting van een normaalschool - een opleidingsschool 
voor onderwijzers met een daaraan verbonden lagere school - al lange 
tijd een wensdroom van vele katholieken. Normaalscholen of kweek
scholen waren er maar weinig in Nederland. Het rijk had er een in 
Haarlem; de Maatschappij tot Nut van het Algemeen onderhield en
kele van deze instituten, o.a. in Amsterdam, Groningen en Rotterdam, 
en ook de orthodox-protestanten bezaten er een, nl. De Klokkenberg in 
Nijmegen. β 1 In Limburg hadden de katholieken een normaalschool in 
Rolduc, β2 maar deze was te exclusief Limburgs in veler ogen. Tien jaar 
tevoren, in 1840, had Meylink al geklaagd, dat de katholieken, die de 
zeer goede rijkskweekschool in Haarlem wilden bezoeken, daar gedwon
gen waren het protestantse bijbelonderricht te volgen, e3 Van Hugen-
poth en Van Wijkerslooth hadden daarop als leden van de staatsonder-
wijscommissie in 1842 geëist, dat er een katholieke normaalschool buiten 
Limburg gesticht zou worden. β 4 Hiervan was echter niets terechtgeko
men. Tien jaar later bestond er onder de katholieken nog dezelfde on
tevredenheid over de onderwijzersopleiding. 
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Ook Cramer had veel belangstelling voor deze zaak. Sinds 1847 be
moeide hij zich namelijk persoonlijk met de verhoging van het peil van 
de Amsterdamse katholieke onderwijzers, β8 De meesten kwamen uit de 
lagere standen en hadden hun vakbekwaamheid vergaard in de praktijk, 
zonder ooit een normaalschool gevolgd te hebben. M Voor het Katholiek 
Onderwijzersgezelschap, dat sinds 1844 de katholieke leerkrachten van 
Amsterdam verenigde, organiseerde Cramer lezingen en cursussen om 
hun ontwikkeling te vergroten. Trouwe medewerkers van de Tijdtt-
dacteur waren hierbij o.a. Lurasco, Thijm, de dichter H. J. С van Nou-
huys (1821—1853), de advocaat-journalist mr. B. Oldenkott (1825— 
1891) β 7 en de medicus dr. J. C. H. Bijpost, later redacteur van het van
af 1854 verschijnende spotblad Asmodée. β β 

Door dit werk verleenden Cramer en Lurasco met hun vrienden in
direct hun medewerking aan het openbaar onderwijs. Hiertoe behoorde 
namelijk het merendeel van deze hoofdstedelijke onderwijzers. Begrij
pelijk is het, dat beide heren na hun afwijzing van het staatsonderwijs ** 
pogingen gingen doen om een eigen onderwijzersopleiding voor de bij
zondere school te stichten. Om hen hierbij te helpen legde Duchastel in 
een volgende vergadering, op 13 mei 1850, waar hij voor de laatste 
maal aanwezig was, een schets van een Onderwij svereniging' op tafel. 
Dit deed hij in aansluiting op de beslissing van een week tevoren, 
waarbij bepaald was, dat het comité zou helpen een normaalschool te 
stichten. 70 Verder is niets bekend over deze onderwijsvereniging, maar 
men mag aannemen dat de vereniging bedoeld was om een of meer 
normaalscholen te stichten. De meeste leden wilden echter dit keer over 
de kieswet praten en hadden kennelijk weinig belangstelling voor de 
plannen van Duchastel, Lurasco en Cramer. Laatstgenoemde tekende 
in de notulen aan, dat de graaf de schets overlegde, 'waarmee het comité 
zich voorhands gaarne schijnt te willen verenigen'. Dit klonk al niet 
erg positief en op de volgende bijeenkomst moest Cramer dit nog ver
anderen in 'met welker strekking het comité zich voorhands gaarne wil 
verenigen'. 7 1 De strekking vond men prachtig, maar voor de verwezen
lijking van het plan zelf voelde men niets. Het is wel duidelijk, dat het 
comité er nauwelijks serieus toe bereid was de belofte van de 5e mei 
ten aanzien van de normaalschool gestand te doen. Deze belofte was 
dan ook maar door vier man gedaan. 

Op 24 juni was het comité weer bijeen in Den Haag. τ* Bij de ope
ning van de vergadering maakte Cramer mede namens Van Berkel jr. 
bekend, dat zij getweeën een begin van uitvoering gegeven hadden aan 
het plan tot oprichting van een onderwijsvereniging. Waaruit dit begin 
bestond, is onbekend. De vergadering schijnt ook dit voor kennisge
ving aangenomen te hebben. Blijkens de notulen werd er niet op de me
dedeling gereageerd. Er werd wederom slechts over de verkiezingen 
gesproken en ook op de daaropvolgende bijeenkomst, van 3 augustus, 
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in Arnhem kwam de belangrijke onderwijskwestie niet meer ter sprake. 
Enkele maanden later, in november 1850, kreeg Cramer weer een 

kans. Enige gebouwen in Leiden namelijk, die in het bezit van de 
jezuïeten waren, werden door hen te koop aangeboden. Cramer zag in 
deze aanbieding een mooie gelegenheid om de normaalschool tot stand 
te brengen. In deze gebouwen zou de school goed gehuisvest kunnen 
worden. Smits keurde het plan goed, maar Zwijsen, die toevallig een 
bezoek aan Amsterdam bracht, raadde de Ty^redacteuren af de gebou
wen te kopen. Hij vond het hele plan van een normaalschool nog te 
weinig doordacht. Een paar dagen later echter veranderde Zwijsen van 
mening. Hij gaf de beide Van Berkels, die van de hele onderneming op 
de hoogte waren, de raad de Leidse panden toch maar te kopen. Smits 
vroeg over deze tegenstrijdige adviezen op vrij gepikeerde toon ophel
dering aan Zwijsen. 7 3 De Bossche coadjutor wist zelf kennelijk nog 
niet goed, of hij deze plannen van de Hollandse leken wel zou stimu
leren. 

Van de aankoop kwam de eerste maanden - om welke reden dan ook 
- niets. Begin februari 1851 kreeg Cramer bericht, dat de jezuïeten hun 
gebouwen in Leiden op 22 februari in veiling zouden brengen. Nu 
moest de zaak dus snel beslist worden. De drie leden, die in het voor
afgaande jaar in de meimaand met Cramer het besluit genomen hadden 
geld in te zamelen voor een normaalschool, waren het hierover eens. 
Daarop verzamelde Cramer snel de mannen van het comité om over 
deze zaak tot een akkoord te komen. Hij schreef aan allen, dat Lurasco, 
Van den Aardwegh, Van Berkel jr. en hijzelf zich de laatste tijd bezig 
gehouden hadden met de - als hij zich niet vergiste - door alle leden 
wenselijk geachte stichting van een normaalschool. Derhalve wilde hij 
nu het comité verzoeken over de aankoop van enkele hiervoor geschikte 
gebouwen te beslissen. 74 

Op 16 februari kwamen negen leden bijeen ten huize van Dommer 
in Den Haag. 75 Alleen Smits en Van Nispen ontbraken. De laatste 
had evenwel een brief gezonden, waarin hij zich pertinent tegen de ves
tiging van de kweekschool te Leiden verklaarde. Met 'bijna eenparige 
stemmen' werden vervolgens 'de beginselen' goedgekeurd, die bij de 
samenstelling van de statuten voor een onderwijsvereniging in aanmer
king genomen waren. Ook hier leest men weer tussen de regels door, 
dat het Cramer niet gelukt is het comité gewoon de statuten zelf te doen 
goedkeuren. De toeschietelijkheid van de vergadering was sinds de 13e 
mei van het jaar daarvoor nog niets groter geworden. Cramer ging ech
ter onverdroten verder en legde de aanwezigen de praktische vraag 
voor, of het wenselijk was een bod te doen op de Leidse gebouwen en 
daarin de kweekschool te vestigen, die het hoofddoel vormde van de 
onderwijsvereniging. Na lang beraad stemde de vergadering toe in 
de aankoop. 
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Men wilde dit echter niet doen zonder de hoge geestelijkheid te raad
plegen. Aangezien dit onmogelijk nog kon gebeuren vóór de dag van 
de veiling, zou alleen de haut clergé van de Hollandse Zending om 
advies gevraagd worden. Derhalve moesten Van den Aardwegh en 
Van Berkel jr. de raad van Van Vree en van de Hollandse aartspriester 
Van der Haagen inwinnen. Meylink nam deze taak op zich ten aanzien 
van Belgrado en de Utrechtse aartspriester Hartman. Curium verwaar
loosde men dus maar. Lurasco zou, na de resultaten van deze gesprekken 
vernomen te hebben, de Leidse gebouwen kopen. Voorlopig moest hij 
dit voor eigen rekening doen, maar zodra de onderwijsvereniging tot 
stand gebracht was, zouden de gebouwen aan de vereniging overgedra
gen worden tegen kostprijs. Wanneer echter binnen een jaar de onder
wijsvereniging nog niet gesticht was, mocht Lurasco de gebouwen van 
de hand doen. Eventuele winst zou in de kas van het comité terecht
komen; een verlies zou 'pondspondsgewijze' over de leden verdeeld 
worden. 7e Na de definitieve aankoop van de gebouwen zou Cramer 
alle kerkvoogden van Nederland uitvoerig op de hoogte stellen van het 
plan tot vestiging van een onderwijsvereniging en de bedoeling daar
van. Daarbij moest hij hun een exemplaar van de ontworpen statuten 
zenden en hun gevoelen hierover vragen. 

Lurasco werd inderdaad op de veiling van 22 februari eigenaar van 
de percelen te Leiden voor ruim 8.000 gulden. Veertien dagen later 
zond Cramer aan alle apostolische vicarissen en aartspriesters de ont
worpen statuten toe en deelde hun mee, dat 'enige heren' nu een nor-
maalschool wilden oprichten. Hij noemde de namen van alle comitéle-
den, alsmede die van Duchastel en van het kamerlid mr. J. L. A. Luyben 
als initiatiefnemers. 77 Merkwaardig is het, dat Cramer een maand later 
de naam van Luyben ook noemde onder de organisatoren van het 
adres voor het herstel van de hiërarchie. 78 Luybens betrekkingen tot 
beide activiteiten zijn echter onbekend. Op de vergaderingen van het 
comité is deze Brabander blijkens de notulen in ieder geval nooit ge
weest. 

De Brabantse vicarii antwoordden allen op advies van Zwijsen, dat 
ze helaas geen medewerking konden verlenen aan de onderwijsvereni
ging, omdat ze Paredis beloofd hadden de al vijftien jaar bestaande 
normaalschool in Rolduc alle mogelijke steun te geven. 7 β Zwijsen ver
klaarde overigens geen bezwaar te hebben tegen de oprichting van een 
kweekschool te Leiden, maar daadwerkelijke steun meende hij niet te 
kunnen geven. Van Hooydonk daarentegen voelde niets voor een kweek
school in 'de academiestad Leiden'. Blijkbaar kon deze brave priester 
in de universiteit niets anders zien dan een instituut, dat het geloof 
ondermijnde en de zedelijkheid bedreigde. Het zal hem een wraakroe-
pende zonde geleken hebben aanstaande onderwijzers aan die besmet
ting bloot te stellen. Een ander bezwaar van deze prelaat was, dat de 
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geestelijkheid te weinig te zeggen kreeg in het bestuur der school. e o 

Paredis gaf Cramer helemaal geen antwoord. Deze betreurde dit ten 
zeerste, omdat hij de Limburgse kerkvorst had willen voorstellen ook 
Rolduc vanuit Holland financieel te steunen, waarna Paredis op zijn 
beurt de Brabantse vicarii vrijheid zou kunnen geven om medewerking 
te verlenen aan de onderwij svereniging. Zo schreef Cramer althans 
enige tijd later aan Van Vree. 8 1 Aan Paredis heeft hij echter dit voorstel 
nooit gedaan, voor zover bekend is. 

Ook de aartspriesters bekeken de zaak grondig. Zij pleegden met el
kaar overleg en schreven toen aan Cramer, dat eigenlijk alleen een soort 
provinciaal concilie van alle kerkvoogden goedkeuring zou kunnen 
geven aan de statuten, omdat de vereniging voor heel Nederland be
stemd was. Zij gaven hem de raad eerst een ter zake kundig man als 
Van Vree de statuten te laten beoordelen, omdat er naar hun mening 
nogal veel fouten aan kleefden. Daarna zou er wellicht een vruchtbare 
bespreking kunnen plaats hebben. ю 

Cramer gaf de moed nog niet op. Hij schreef inderdaad aan Van Vree, 
die antwoordde stom verbaasd te zijn, dat er opeens een onderwijsver-
eniging gesticht zou worden. Van Berkel en Van den Aardwegh wa
ren wel bij hem geweest om te praten over de aankoop van gebouwen te 
Leiden, zo schreef hij aan Cramer, ss maar zij hadden gezegd, dat daarin 
slechts een gedeeltelijke onderwijzersopleiding zou plaatsvinden. Hij 
verklaarde zich ten stelligste tegen Leiden als stad voor een kweek
school. Ook voor hem was de sleutelstad blijkbaar een poel des ver-
derfs. Het vertrouwen van de aartspriesters in hem, zo ging hij voort, 
vond hij zeer vererend, maar hij had absoluut geen tijd voor medewer
king, omdat Belgrado hem 'tegen alle recht en reden aan' overlaadde 
met werk. 

De houding van Van Vree is als volgt te verklaren. Hij verkeerde in 
de zomer van 1851 blijkens zijn brieven aan Cramer en Zwijsen in een 
staat van voortdurende overspanning. Naast het presidiaat bekleedde hij 
in Warmond in opdracht van Belgrado twee professoraten. Hij schreef 
Cramer, dat hij zich op de dood voorbereidde, 'want het is hier inder
daad zo gelegen, dat ik mij dood werken moet'. 8* Bij de verdeling van 
de leeropdrachten op het seminarie had de vice-superior drie volle dag
taken tegelijk aan Van Vree gegeven. Hierbij had de Italiaan waar
schijnlijk de veelal gebrekkige en nonchalante priesteropleiding in zijn 
vaderland voor ogen. м Daar konden enkele leeropdrachten met de 
Romeinse slag gemakkelijk door één man vervuld worden. Belgrado 
had de kwaal van zovele internuntii. Vanuit hun vaak benard Italiaans 
gezichtspunt beoordelen zij de toestanden in andere landen. In deze 
situatie is het begrijpelijk, dat de Warmondse president al zijn onge
noegens afreageerde op Belgrado, in wie hij de personificatie zag van 
alle onheil. Aan Zwijsen klaagde hij zijn nood, dat de zaak der onder-
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wijsvereniging hem rauw op het lijf was gevallen en dat Belgrado na
tuurlijk weer achter deze onbekookte plannen zat. 8 β De Italiaan spoorde 
de bemoeienis van leken op godsdienstig terrein maar aan en had, aldus 
Van Vree, verklaard, dat de zaak der normaalschool even gewichtig 
of nog gewichtiger was dan de kerkelijke organisatie. e7 

Vermoedelijk sloeg Van Vree hier wel de spijker op de kop. Niets 
ging Belgrado meer ter harte dan de oprichting van zo'n school. 8 e 

Cramer heeft slechts weinig brieven van de vice-superior bewaard, zo
dat diens aandeel niet zeker is. Ook op de vergaderingen van het comité 
sprak Cramer niet over de medewerking van de Italiaan aan de onder-
wijsvereniging, maar zeer aannemelijk is het, dat Belgrado de Tijace· 
dacteur gestimuleerd heeft. Toen namelijk een jaar eerder, in april 1850, 
de stichting van een associatie door het comité onverwacht was goed
gekeurd, liet Belgrado Duchastel onmiddellijk weten, dat de associatie 
haar statuten moest uitbreiden met de bepaling, dat geldelijke hulp bij 
de oprichting van scholen een van haar voornaamste doelstellingen 
zou zijn. 89 In juli 1852 schreef de Italiaan aan Cramer, dat de zaak der 
normaalschool hem meer ter harte ging dan woorden konden uitdruk
ken, e* Veel zeggen zulke ontboezemingen in de mond van een Italiaan 
overigens niet, maar voorzover wij zijn hyperbolen serieus mogen ne
men, geeft deze uitlating toch in ieder geval blijk van grote belang
stelling voor de normaalschool. 

Waarom Cramer de rol van Belgrado verzweeg, is wel duidelijk. 
Voor iemand, die enigszins op de hoogte was van het doen en laten van 
de vice-superior, was het geen aanbeveling, als Belgrado als auctor 
intellectualis van een plan genoemd werd. Alleen bij de petitie voor 
het herstel der hiërarchie heeft Cramer openlijk de steun van de inter
nuntius vermeld. e l Diens medewerking te verkrijgen om zijn eigen 
functie, het vice-superioraat, te doen verdwijnen leek uiteraard een 
grote prestatie. ·* 

Om tot de verdere geschiedenis van de normaalschool terug te keren, 
op de vergadering van 27 april 1851 in Den Haag stelde Cramer het 
comité op de hoogte van de aankoop van de gebouwen in Leiden. 93 

Hij bracht op wel zeer tendentieuze manier verslag uit over zijn corres
pondentie met de apostolische vicarissen en de aartspriesters. Glashard 
verklaarde hij, dat het plan zeer toegejuicht was door allen en dat nie
mand van de kerkvoogden bezwaren had tegen Leiden. Vanwege de 
beloofde medewerking aan Rolduc konden de Brabantse vicarissen ech
ter voorlopig geen steun geven, zo vervolgde hij, en de aartspriesters 
hadden gevraagd om inschakeling van de onderwijsexpert Van Vree, 
waarna naar hun mening de plannen onmiddellijk uitgevoerd moesten 
worden. Hierbij deelde Cramer dus niets mee van het afwijzende ant
woord van de Warmondse president, dat hij enkele dagen tevoren ont
vangen had. 
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Na het verslag van Cramer nam de vergadering het besluit een com
missie in te stellen om advies van Van Vree in te winnen inzake de 
onderwijsvereniging. Van den Aardwegh, Van Berkel jr., Diert van 
Melissant en Meylink namen deze taak op zich. Om enige spoed achter 
de zaak te zetten werd op verzoek van Cramer bepaald, dat vóór 27 
april 1852, dus binnen een jaar, de onderwijsvereniging tot stand moest 
zijn gebracht; lukte dat niet, dan mocht Lurasco met de gebouwen doen 
wat hij wilde. 

Alles bij elkaar was het een droeve vertoning. Alle ellende en tegen
werking, die Cramer ondervonden had bij zijn petitie voor het herstel 
der hiërarchie, waren op dezelfde bijeenkomst uitgebreid tentoonge
steld. 94 Kennelijk om niet opnieuw met een echec te moeten komen, 
hing hij een verhaal op over de medewerking van de kerkvoogden aan 
de normaalschool. Succes kon hij er niet mee boeken, want uiteraard 
zou de commissie-Van den Aardwegh c.s. spoedig van de Warmondse 
president vernemen, dat deze allang aan Cramer een afwijzend oordeel 
had doen toekomen. 

De besprekingen met Van Vree haalden, zoals te verwachten was, 
niets uit. Hij bleef zich verzetten en de commissie schijnt zich er bij 
neergelegd te hebben. Smits was over de houding van Van Vree zeer 
verbaasd en verontwaardigd. Hij spoorde Cramer echter aan de ongemo
tiveerde bezwaren van de Warmondse president in het belang van de 
goede zaak te accepteren, «s Waarschijnlijk verlangde Van Vree de 
leiding van de onderwijsvereniging geheel in handen te leggen van de 
geestelijkheid. De leken mochten die niet op zich nemen. Naarmate de 
seminariepresident zich fanatieker verzette tegen het monsterverbond 
van 'het Amsterdamse laïcisme' met het Italiaanse gevaar Belgrado, 
wendde Smits zich meer en meer af van Van Vree en zocht hij steun en 
leiding alleen bij Zwijsen. De correspondentie met deze laatste wordt 
na 1850 steeds persoonlijker en belangrijker. 

Merkwaardig is het, dat Van Vree eveneens zijn toevlucht zocht bij 
Zwijsen voor al zijn moeilijkheden. Zo werd de Brabantse coadjutor het 
massieve rustpunt voor alle onrustige en strijdlustige klerikale harten. 
Ook in de voornoemde zaak klaagde Smits zijn nood aan Zwijsen. De 
hoofdredacteur was allerminst te spreken over 'de anarchie' - zoals hij 
het noemde -, die sinds Belgrado in de Hollandse Missie heerste, maar 
hij laakte het verschijnsel, dat elk plan louter door het feit dat Belgrado 
het goedkeurde, meteen al onmogelijk was gemaakt, ее 

Van Vree zelf gaf een menigte van redenen op, waarom hij voor
lopig de oprichting van een kweekschool niet wilde laten doorgaan. e 7 

Behalve zijn vrees voor een door Belgrado gesteund laïcisme, waar
door de leken niet 'in behoorlijke afhankelijkheid gehouden' konden 
worden, had hij de overtuiging, dat de stichting van een normaalschool 
moest wachten op het herstel der hiërarchie. Een dergelijke 'geldvre-
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tende onderneming' zou anders de toekomstige bisschop voor 'een fail
liete boedel' plaatsen. Verder achtte hij in de statuten het kerkelijk ge
zag onjuist vertegenwoordigd, nl. zonder werkelijke invloed, maar wel 
met alle verantwoordelijkheid. De hele onderneming was bovendien 
naar zijn mening te haastig en te provisorisch opgezet. 

Ook verdacht hij Cramer ervan de onderwijsvereniging onder de 
hoede van het kerkelijk gezag voor politieke doeleinden te willen mis
bruiken. Dit laatste was niet helemaal onwaarschijnlijk, maar is door 
het ontbreken van de ontwerpstatuten niet precies na te gaan. Ook de 
aartspriester Hartman had er Cramer al op gewezen, dat bij de uitvoe
ring van de ontworpen statuten eerder een katholieke associatie zou ont
staan dan een onderwijsvereniging. · 8 Van Vree was bang, dat de Am
sterdamse medicus de vereniging zou gebruiken om bij de verkiezingen 
zijn kandidaten een officieel kerkelijk tintje te geven, e* Waarschijnlijk 
heeft Cramer de doelstellingen dus zo vaag geformuleerd, dat de eigen
lijke onderwijsbelangen evengoed hoofd- als bijzaak konden worden. 
Later verklaarde Thijm openlijk, dat het einddoel inderdaad de stich
ting van een associatie geweest was. то 

Waarschijnlijk heeft Belgrado dit ook niet geweten en was het een 
slimmigheid van Cramer om zo zijn oude ideaal te verwezenlijken. In 
ieder geval was de vice-superior niet voldoende op de hoogte van de 
felle tegenstand van Van Vree, want hij deelde zijn Amsterdamse 
vriend mee, dat hij de Warmondse president, in wie hij alle vertrouwen 
zei te hebben, wilde benoemen tot vertegenwoordiger van het kerkelijk 
gezag in het bestuur der kweekschool.1 0 1 Van Vree wist dit te voorko
men door de Italiaan diets te maken, dat nog lang niet aan alle wette
lijke bepalingen inzake de oprichting voldaan was. ÎOÎ Zo hield hij de 
zaak slepende tot het herstel der hiërarchie in zicht kwam, waarna Bel
grado weinig meer te vertellen had. 

In april 1852, een jaar na de laatste vergadering, was er noch van de 
onderwijsvereniging, noch van de normaalschool iets terechtgekomen. 
Op verzoek van Cramer kwam daarom het comité op 9 mei 1852 bijeen 
in Den Haag. i*3 Lurasco deelde mee 'terug te treden in zijn rechten' 
op de Leidse percelen. De aanwezigen namen dit voor 'notificatie' aan. 
Daarop bracht Meylink verslag uit over de besprekingen met Van Vree. 
Hij betuigde, aldus de notulen, dat er nu voortgang gemaakt zou wor
den, 'doch toen werd daarop (door Cramer) geantwoord, dat het te laat 
was' .1 0 4 Deze had er nu genoeg van en had - zoals hieronder vermeld 
zal worden - al andere mensen gevonden voor zijn vereniging. 

Nu stond Van Berkel op en stelde voor 'tot de ontbinding van het 
comité over te gaan, wijl het geen reden van bestaan meer (had) ' . Dit 
was echter te ver doorgedreven naar de zin van Cramer. Deze trachtte 
de zaak nog te redden door de huidige situatie te continueren. Het 
comité moest, aldus secretaris Cramer, bijeen kunnen komen, zo dikwijls 
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de politieke gebeurtenissen dit nodig of nuttig zouden maken. Het ini
tiatief zou daarmee in zijn handen blijven. Meylink echter, die al twee 
jaar de grote tegenstrever van Cramer was, voelde daar niets voor. Hij 
stelde voor, dat de comitéleden, die tevens lid van de Tweede Kamer 
waren, de wenselijkheid van samenkomst zouden beoordelen. Het co
mité ging ermee akkoord en tekende zo zijn eigen doodvonnis. 

De kamerleden Dommer en Van Nispen hebben er nooit meer heil 
in gezien om het machteloze comité nogmaals bijeen te roepen. Ook 
Cramer zelf had later geen spijt over de roemloze ondergang. Toen 
Lurasco in 1853 voorstelde het oude comité een dankadres aan de paus 
te laten organiseren, antwoordde Cramer: 'Ik liet dat liever zo stilletjes 
zijn eigen dood sterven'.105 Van Vree, die met Cramer jarenlang ge
ijverd had om het comité tot een katholieke associatie te laten uit
groeien, had er ook genoeg van. Hij dankte Cramer koeltjes voor de 
mededeling, dat het comité in feite opgehouden had te bestaan. l oe 

De zaak van de onderwijsvereniging ging nog een lange lijdensweg 
tegemoet. Op de slotvergadering van 9 mei had Cramer nog meegedeeld, 
dat hij inmiddels enkele bestuursleden van het Katholieke Onderwij
zersgezelschap in Amsterdam bereid had gevonden de taak van het co
mité ten aanzien van de onderwijsvereniging over te nemen. Sinds sep
tember 1851 stond dit gezelschap onder leiding van de pastoor van het 
Begijnhof N. J. A. Steins Bisschop (1802—1861) en van Cramer, Lu
rasco, Thijm en Oldenkott.107 Deze heren stichtten eind 1852 de H.-
Willibrordusvereniging, die het katholiek lager, middelbaar en hoger 
onderwijs in heel Nederland zou organiseren.108 Belgrado had hierom 
verzocht. Zelfs wees de vice-superior al de gebouwen aan, die gekocht 
moesten worden om er een katholieke universiteit in te huisvesten.109 

Ook benoemde hij Cramer tot president van deze veelbeogende organi
satie. n o Enkele comitéleden gingen over in de Willibrordusvereni
ging. Met name gaven Smits, Duchastel, Van Berkel jr. en Dommer 
van Poldersveldt hun steun aan deze onderwijsorganisatie. 

De verdere lotgevallen van de vereniging vallen buiten het bestek van 
deze studie. De zeer gecompliceerde geschiedenis is echter in grote 
lijnen als volgt weer te geven. Aanvankelijk had het genootschap zo'n 
succes, dat in februari 1853 al 96 plaatselijke afdelingen gesticht waren. 
De grootste barrière vormde toen nog het wantrouwen van de hoge 
geestelijkheid. Toen echter de hiërarchie was hersteld, veranderde Van 
Vree zijn houding. Hij wilde van de diensten van de vereniging gebruik 
maken, mits ze volledig onder het toezicht van het episcopaat zou wer
ken. 111 De zuidelijke bisschoppen Van Hooydonk en Paredis verzet
ten zich evenwel tegen de Boven-Moerdijkse onderneming en wilden 
liever het onderwijs in hun gewesten zelfstandig regelen. H2 De aarts
bisschop Zwijsen nam nog steeds geen beslissing, hoezeer Van Vree 
ook aandrong. 
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Het eerste doel van de vereniging zou zijn de oprichting van tv/er 
normaalscholen in Noord-Nederland, maar de aartsbisschop bleek 
daarvoor nu niet geporteerd te zijn, hoewel hij vóór zijn episcopaat geen 
bezwaren gekoesterd had.113 Hij werd er hoe langer hoe meer afkerig 
van, dat katholieken zouden worden opgeleid tot onderwijzers voor de 
openbare scholen, zoals Van Vree wilde.114 Intussen bleef Cramer 
met de hulp van Belgrado intrigeren om zijn grootse plannen uitgevoerd 
te krijgen. Eind 1855 vertrok echter de Italiaan en daarmee viel de 
enige directe steun voor Cramer weg. Enkele maanden later trad het 
hoofdbestuur af uit protest tegen het gebrek aan medewerking van het 
episcopaat. Deze daad irriteerde Zwijsen en Van Vree zo, dat zij open
lijk hun afkeuring uitspraken over het beleid van het afgetreden be
stuur en weigerden de financiële afwikkeling goed te keuren. Cramer 
berustte daarin niet en klaagde de beide bisschoppen te Rome aan.115 

Kardinaal Barnabe, die juist prefect van de Propaganda Fide geworden 
was, koos zijn partij. De interventie van deze machtige curiekardi
naal l l e leidde ertoe, dat de paus zelf na een slepend proces van bijna 
twee jaar de bisschoppen dwong met de oud-bestuursleden te gaan 
praten om tot een bevredigende regeling te komen. 117 Dit gebeurde en 
het resultaat was, dat Cramer in het gelijk gesteld werd. 

De verhouding van Cramer tot het episcopaat was inmiddels zo ge
spannen geworden, dat hij zich in oktober 1857 uit het katholieke or-
ganisatieleven terugtrok en zijn redacteurschap van De Tijd neerlegde. 
Deze onenigheid met de bisschoppen was de krant natuurlijk niet ten 
goede gekomen. Om iets dergelijks in de toekomst te vermijden be
paalde Smits in 1868, dat er geen hoofdredacteur zonder de goedkeu
ring van tenminste de helft van de vaderlandse bisschoppen benoemd 
mocht worden. 

De geschiedenis met de Willibrordusvereniging schijnt de grootste 
teleurstelling te zijn geweest, die Cramer ooit heeft ondervonden.lle 

Hij voelde zich een martelaar voor de goede zaak. Troost putte hij uit 
de gedachte, dat zijn Franse collega Veuillot, de ultramontaanse agitator 
en demagoog, ook voortdurend moeilijkheden had met de bisschoppen 
van zijn land.119 
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SLOTBESCHOUWING 

De twist over de kwestie van de normaalschool werd de doodsteek voor 
het sinds eind 1850 al levensmoede comité. In 1848 was het tot stand 
gekomen in de strijd rond de grondwetsherziening enleverdehetmeteen 
zijn belangrijkste prestaties. Het organiseerde een grote petitiebeweging 
ten gunste van de grondwetsherziening en ook de steunverlening der 
katholieken aan - overwegend - liberale kandidaten bij de eerste recht
streekse verkiezingen. 

Bij deze activiteiten kwam meteen de zwakke plek duidelijk aan het 
licht. Het werk moest namelijk gedaan worden door Cramer met de 
hulp van Smits en van de man achter de schermen, Van Vree. De ove
rige heren leden aan 'een haast kinderachtige bangheid voor publiek en 
vereend optreden'. * Dit was een typische kwaal van de Nederlandse 
burgerij in de eerste helft van de negentiende eeuw. De volgende ka
rakteristiek, die de gouverneur van Noord-Holland in 1847 gaf van 
de Amsterdamse burgerij, kan mutatis mutandis volledig toegepast wor
den op het merendeel van La Jeune Hollande Catholique: 'Gebrek aan 
ondernemingsgeest en daaruit ontstaande ongeneigdheid om deel te 
nemen aan al wat geen mathematische zekerheid van goeden uitslag 
oplevert, is. helaas! een der meest kenmerkende trekken der huidige 
Amsterdammers'. 2 Bij het comité was het precies zo. Was het al niet 
een hele prestatie, dat men samenkwam om zaken van landsbelang te 
bespreken? Om dan ook nog activiteit te ontplooien en risico's te lo
pen, die de toch zo heilzame rust en vredigheid van het eigen leven 
dreigden te verstoren, was te veel gevraagd. 

Van de drie leiders harmonieerden bovendien Cramer en Van Vree 
niet met elkaar. De eerzuchtige ontactische Cramer begreep de hyperner-
veuze en overgevoelige Van Vree niet en evenmin kon deze laatste veel 
begrip opbrengen voor de Amsterdamse medicus. Aangezien Smits 
door zijn zwakke gezondheid buiten het werk voor De Tijd weinig kon 
doen en Van Vree steeds meer opgeslokt werd door zijn functies in 
Warmond, viel de ganse leiding van het comité weldra ten deel aan 
Cramer met zijn ontzagwekkende werkkracht. Deze alleenheerschappij 
beviel hem wel. 'Groot doen, stof opwaaien, zich naar voren dringen 
kenmerkt deze propagandist en agitator', zoals Brom terecht opmerkt. s 

Niemand van de comitéleden was tegen de onstuimige activiteit van 
Cramer opgewassen. Men krijgt bovendien de indruk, dat hij geen open 
kaart speelde en op slinkse manieren zijn zin trachtte door te drijven. 
Door handigheidjes drong hij de uitgave van Le Publiciste, de petitie 
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voor bisschoppen en de stichting van de normaalschool aan het comité 
op. Daardoor namen het onbehagen en het wantrouwen jegens hem in 
het comité toe. 

Vooral Meylink werd de vertolker van het verzet tegen Cramer met 
diens grootse plannen en ideeën. Zijn kritiek was echter weinig con
structief. Hij verzette zich tegen de uitgave van de Mémoire sur la 
situation des Catholiques in het Nederlands, omdat deze slechts twee
dracht zou zaaien in het land. 4 Later maakte hij Cramer de heftigste 
verwijten over diens financieel beleid bij Le Publiciste. Vervolgens was 
hij het niet eens met het volkspetitionnement voor het herstel van de 
hiërarchie en distantieerde hij zich van deze actie. Ook bij de kwestie 
van de normaalschool was hij weer de woordvoerder van de tegen
standers. Initiatief gaat er echter niet van de Haagse advocaat uit. Alleen 
bij de stichting van de Franse krant stond hij merkwaardigerwijze met 
hart en ziel achter deze, door Cramer en Duchastel aan het comité op
gedrongen, onderneming. Veel geld offerde hij er zelfs voor. Op twee 
keer na is Meylink op elke van de 24 vergaderingen verschenen; belang 
hechtte hij dus wel aan het comité. Toch is geen enkele activiteit aan 
hem te danken. Juist doordat hij als Cramers voornaamste tegenspeler 
zo weinig constructief was, kon de Amsterdammer gemakkelijk het 
comité overheersen. 

Trouwe paladijnen van Cramer waren Dommer van Poldcrsveldt, 
Duchastel, Lurasco en Van Berkel jr. De lovende woorden van Cramer 
over hen in zijn autobiografie, het Liber Rationum, 5 doen het al ver
moeden; de notulen en de correspondentie van Cramer bewijzen het. 
Zij steunden hem op alle fronten. Duchastel moest weliswaar, geprest 
door zijn familie, het comité in de steek laten, maar ook na zijn vertrek 
bleef hij Cramer adviezen geven en behulpzaam zijn bij het contact met 
Belgrado. Dommer was ook zeer actief. Hij ontwierp de plannen voor 
een landelijke katholieke kiesvereniging en verleende Cramer alle me
dewerking in de kwestie van de normaalschool. Lurasco heeft grote 
financiële steun verleend zowel voor de kweekschool als voor Le Pu
bliciste. Van Berkel jr. had niet veel betekenis, tenzij als schildknaap 
van Cramer. Van Vree had weinig respect voor deze Delftse advocaat. 
Hij sprak bijvoorbeeld enigszins minachtend over diens wanbegrippen 
ten aanzien van het onderwijs. Van Berkel moest eerst maar eens de 
geschriften van Van Bommel bestuderen, voor hij erover wilde mee
praten, aldus Van Vree. β 

De figuur van Van Nispen komt niet duidelijk naar voren in het 
comité. Zijn aristocratische afkomst, waartegen de standbewuste negen
tiende eeuw zeer opkeek.zijn positie als gerespecteerd lid van de Tweede 
Kamer en zijn nauwe relaties met Belgrado, Zwijsen en Van Vree 
hadden hem tot de belangrijkste figuur kunnen maken. Waarschijnlijk 
vond hij het comité echter niet interessant genoeg om zich helemaal 
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ervoor in te zetten. Na zijn toetreding is hij maar op 5 van de 12 ver
gaderingen verschenen. Evenals Meylink en Van Vree opponeerde hij 
tegen Cramer in de kwesties van de normaalschool en de petities voor 
een eigen hiërarchie. 

Een ander lid dat aanvankelijk veelbelovend leek, was Van den 
Aardwegh. Hij was vooral in 1848 van grote betekenis als vriend en 
bewonderaar van Thorbecke. Na 1848 maakte hij nog wel deel uit 
van allerlei commissies van het comité, maar er ging weinig meer van 
hem uit. De overige leden, Van Berkel sr., Van Bree, Diert van Melis
sant, Hoynck van Papendrecht, de vroeg gestorven Hanlo, de spoedig 
uitgetreden Van Romunde en de slechts tweemaal verschenen Van der 
Kun, zijn vermoedelijk allen van ondergeschikte betekenis geweest. 

Een aparte vermelding verdient Smits, die na 1848 als een soort 
erelid fungeerde. Zoals al meermalen is vermeld, kon hij in verband 
met zijn zwakke gezondheid niet actief optreden. Cramer stelde zijn 
oordelen en adviezen echter op hoge prijs. Dit is ook al begrijpelijk, 
omdat Smits de werkgever van Cramer bij De Tijd was. Als man op de 
achtergrond was deze Brabantse priester echter inderdaad van grote 
betekenis. Zijn raadgevingen waren zeer overwogen en bezonnen, al ga
ven ze soms blijk van een al te grote behoedzaamheid voor het protes
tantse gevaar. Uit louter voorzichtigheid immers wilde hij geen mede
werking verlenen aan de stichting van een associatie en wenste hij aan
vankelijk zelfs niet het herstel van de hiërarchie, zoals Cramer hem 
later verweet. 7 Ondanks deze angstvalligheid zijn de beschouwingen 
van Judocus Smits echter over het algemeen rustiger, objectiever en har
monischer dan die van Van Vree. Deze twee priesters vormden in ver
schillende opzichten een tegenstelling. De Warmondse president sloeg 
het liefst net als Cramer met een (geestelijke) knoet op de conservatief-
protestantse machthebbers in het openbare leven los, 'de dominocra-
ten'. Wat bij Smits te veel defensie was, sloeg bij hem om in agressie-
zucht. Van Vree had door zijn positie, ontwikkeling en deskundigheid 
meer betekenis dan Smits, maar als medemens, als sociaal wezen was 
hij de mindere van de evenwichtige Smits. Deze bezat meer wijsheid, 
begrip en mildheid. Jarenlang heeft hij aan Cramer de leiding kunnen 
geven, die deze zo hard nodig had. Van Vree kon dat niet. Die was 
te prikkelbaar en te veeleisend ten opzichte van zichzelf en anderen. 

Vanaf juli 1846 verbleef Smits in Holland en onderhield hij vrij 
nauw contact met de Warmondse president, maar na 1850 haalde hij de 
oude banden met Zwijsen steeds steviger aan. Zwijsen moet een indruk
wekkend rustpunt zijn geweest na al het vaak benauwende gekrakeel 
tussen de Hollandse groten. De interne verdeeldheid van het comité is 
aardig getypeerd door Van Son in een brief aan Zwijsen, waarin hij 
deze uitlegde, waarom hij nooit tot het comité was toegetreden: 8 'De 
goede bedoelingen, waarmee zoiets (i.e. de vorming van een associatie) 
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ondernomen wordt, beletten te rekenen met de menselijke hartstochten, 
welke aldra de grootste rol spelen : deze valt de associatie af, omdat hij 
niet in het bestuur geplaatst is; gene, omdat hij niet gekend is, een ander, 
omdat men hem niet tot kandidaat voor deze of die betrekking heeft 
gesteld'. 

Zwijsen bemoeide zich niet met de werkzaamheden van het comité, 
tenzij die zich uitstrekten tot binnen zijn territorium. De petitie voor 
het herstel der hiërarchie wees hij af. Hoewel hij in het begin zei geen 
bezwaar te hebben tegen de oprichting van een normaalschool te Lei
den, groeide bij hem, voorgelicht door Van Vree, de huiver. Uit de 
drukke correspondentie van Zwijsen met de Warmondse president blijkt 
de afkeer van de Bossche vicaris om ooit Brabant te moeten verlaten 
voor een mogelijke bisschopszetel boven de rivieren. Hij had een grote 
afkeer van 'het laïcisme' van de Hollanders. Bij Zwijsen bestond even
als bij Van Vree de vrees voor een Veuillot-achtige lekeninmenging in 
kerkelijke zaken. Daarom stonden beiden in het bijzonder wantrou
wend tegenover de Veuillot-dweper Cramer. 

Temidden van de Hollanders stond de vice-superior en pauselijke 
internuntius Belgrado. Hij trof het wel heel slecht, toen hij aan het begin 
van zijn diplomatieke carrière terechtkwam in een land, dat 'het missie 
zijn moe was' en dat met argusogen de Italiaan bekeek, omdat men er 
genoeg van had nog steeds geen normaal nationaal kerkbestuur te be
zitten. Allerwegen werd hij dan ook vijandig ontvangen. Maar ook Ne
derland had het moeilijk slechter kunnen treffen dan met deze onbe
trouwbare streber, die de tactloze allures had van een zelfingenomen 
curieprelaat. Het was zeldzaam duidelijk, dat hier de verkeerde man op 
de verkeerde plaat stond. Bij alle tegenwerking moet het voor Belgrado 
een verademing zijn geweest, toen hij in Duchastel en Cramer figuren 
vond, die hem serieus namen. Met zijn gebrekkig inzicht in de Neder
landse toestanden liet Belgrado zich gemakkelijk meeslepen door beide 
heethoofden met hun grootse plannen voor kerk en vaderland. Cramer 
op zijn beurt had bovendien altijd meer succes bij warmbloedige zuider
lingen zoals Belgrado, Duchastel en Lurasco, dan bij de nuchtere Noord-
Nederlanders. Omgekeerd maakte de internuntius heel handig gebruik 
van deze leken om zijn ultramontaanse denkbeelden te verwezenlijken. 
De invloed van de nationale geestelijkheid werd teruggedrongen door 
zijn nauwe band met de leken. Dit paste precies bij zijn autocratische 
instelling. 

Ongetwijfeld moet ook Belgrado zijn goede kanten gehad hebben. 
Ze zijn echter moeilijk te ontdekken. Bij vluchtig contact maakte de 
vice-superior een niet onprettige indruk. Bij de eerste kennismaking bij
voorbeeld kregen zowel De Liedekerke als minister Mutsaers de indruk, 
dat de Italiaan een welwillend en gematigd man was. * Op sociaal ge
bied presteerde hij iets door de grondslag te leggen van een instituut 
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voor gevallen vrouwen in Leiden.10 Misschien is Belgrado tot zijn 
sociale daad gekomen door de vreemde toestanden onder zijn huisper
soneel. Hij had namelijk als kok in dienst genomen een kroegbaas, die 
zijn tapperij er echter bij aanhield, zodat de man zijn tijd verdeelde tus
sen zijn stamgasten en de internuntius. Deze levenslustige caféhouder 
had echter een nog ruimere belangstellingssfeer. Weldra kreeg hij een 
verhouding met de meid, die het huishouden van Belgrado bestierde. 
Dit bleef niet zonder gevolgen, zodat de internuntiatuur na enige tijd 
opgevrolijkt werd door het gekraai van een onwettig borelingske. Voor 
de kok was dit echter geen reden om nu in het huwelijk te treden met 
de moeder van dit kind. Na drie jaar aarzelen verklaarde hij liever de 
jongere en schonere dochter van de meid te willen trouwen. Dit ge
beurde. " De internuntius hield hen allen in zijn dienst. Wellicht heeft 
deze gecompliceerde situatie hem bewust doen worden van het pro
bleem van de gevallen vrouw. 

Verder valt er niet veel goeds van de vice-superior te vertellen, maar 
men moet hierbij ook bedenken, dat de voorstellingen, die bijvoorbeeld 
Van Vree en Smits van hem gaven in hun correspondentie, namelijk die 
van een onbenullige nietsnut, afkomstig zijn van Nederlanders, die hem 
niet helemaal objectief konden beoordelen, omdat ze het vice-superioraat 
op zichzelf verafschuwden. 

Welke betekenis het comité in het landelijk vlak gehad heeft, is niet 
precies te bepalen. In 1848 gaf het comité door het organiseren van de 
petitiebeweging leiding aan het algemeen onder de katholieken levend 
verlangen naar een grondwetsherziening, die hen als staatsburgers en 
als katholieken recht zou doen wedervaren. Hier sprak de gegoede, 
intellectuele burgerij, waaruit het comité voortkwam. Ook daarna, bij 
de eerste rechtstreekse verkiezingen, kozen La Jeune Hollande Catho
lique en De Tijd voornamelijk de kant der liberalen. Hoewel het begrip 
liberaal wel zeer ruim geïnterpreteerd werd, kan men toch zeggen, dat 
zij als tolk en tevens leidsman van de noordelijke katholieken op deze 
manier het samengaan met de Thorbeckianen stimuleerden. Zowel het 
comité als De Tijd heeft echter nooit de zelfstandigheidspolitiek opge
geven. Zij waren voor samenwerking met de liberalen, maar onder het 
stellen van voorwaarden. Vanaf ongeveer 1850 wordt voor de politieke 
stellingname van De Tijd het groepsbelang van de katholieken steeds 
sterker de alleenzaligmakende norm. Conservatieven en Groenianen, die 
van belang konden zijn voor de katholieken, worden dan naast liberalen 
eveneens gesteund. 

Het verschil met Brabant en Limburg is opvallend. Bijna alle kamer
leden en de gehele pers daar steunden Thorbecke en zijn politiek zon
der de gereserveerde voorzichtigheid van De Tijd en het comité. Men 
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dacht er minder isolationistisch en dus minder aan alleen katholieke 
belangen, omdat men zich daar niet voortdurend hoefde te handhaven 
tegenover het protestantse gevaar. 

In 1848 was het comité vooruitstrevend te noemen, omdat het krach
tig de grondwetsherziening steunde. De notabelengroep volgde schoor
voetend, maar de afstand tussen de veteranen en La Jeune Hollande was 
opvallend groot. Toen de herziening onvermijdelijk bleek, accepteerden 
de notabelen haar, omdat ze ook voordelen voor de katholieken bracht. 
Het verschil tussen het comité en de notabelen verdween voor een groot 
deel, toen eenmaal de grondwet van 1848 een feit was geworden. De 
terughoudendheid van het comité ten aanzien van de liberalen groeide 
immers na 1848. De politieke scheidingslijn tussen de notabelen en de 
jongerengroep vervaagde daarmee geleidelijk. 

Tijdens de verkiezingsstrijd in 1848 trad al de eerste vertegenwoor
diger van de notabelen, in de persoon van graaf Duchastel, tot het comité 
toe. Van Vree althans zag in hem een exponent van de aristocraten-
groep. Een jaar later traden twee oud-leden van de notabelenasso
ciatie toe, namelijk Van Berkel sr. en jhr. Van Nispen van Sevenaer. 
De toetreding van nog twee jonkheren, Dommer van Poldersveldt en 
Diert van Melissant, maakt wel duidelijk, dat de aristocraten in het 
comité niet langer een organisatie van progressieve 'plebejers' zagen, 
zoals zij in de zomer van 1848 gedaan hadden. Ook de sociale schei
dingslijn verdween aldus door het lidmaatschap van zoveel notabelen. 

Als politieke organisatie verloor het comité na 1848 veel van zijn 
belangrijkheid, doordat het geen invloed bezat in Brabant en Limburg, 
waar juist bijna alle katholieke kamerleden vandaan kwamen. Het was 
een bijzonder verstandig besluit in 1849 de twee Gelderse katholieke 
kamerleden Van Nispen en Dommer op te nemen. Dat het comité geen 
voet aan de grond kreeg of wilde krijgen in de zuidelijke provincies, 
lag aan het boven al aangestipte verschil in politiek klimaat tussen 
noord en zuid en in het algemeen aan het verschil in mentaliteit. De 
noordelijke katholieken zaten met de problemen van het herstel der 
hiërarchie en van het onderwijs. Bovendien voelden velen van hen zich 
permanent bedreigd door de protestantse meerderheid. De Boven-Moer-
dijkers waren daarom meer vatbaar voor de ghettomentaliteit van het 
ultramontanisme: een stugge, gesloten opvatting van het katholicisme, 
voortdurend bedacht op verweer en in strakke aanbidding opziende 
naar Rome. 

Brabant en Limburg waren veel minder problematisch, maar ook dit 
had zijn nadelen. Tevreden met zijn apostolische vicarissen, zat de wel
varende bourgeoisie in de kleine stadjes van het zuiden zelfvoldaan in 
haar eigen kringetje rond te kijken, waarvan de horizon nooit verder 
lag dan de dichtstbijzijnde katholieke kerktoren. Het onderwijs vormde 
geen probleem. De meeste openbare scholen in het zuiden droegen 
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een katholiek karakter. Mocht er al behoefte bestaan aan een bijzondere 
school, dan werd er tijdens Thorbeckes bewind vlot toestemming voor 
gegeven. De financiering ervan leverde in het zuiden lang niet de moei
lijkheden op, waarmee de katholieke minderheden in veel noordelijke 
gemeenten te kampen hadden, aangezien meer dan 90% van Brabant 
en Limburg katholiek was. Voor de noordelijke katholieken was het 
systeem van de openbare gezindtescholen dan ook veel aantrekkelijker. 
Hiervoor waren de liberalen van het christendom boven geloofsver
deeldheid echter niet te vinden. 

Vooral dus op het punt van de specifiek katholieke belangen ver
schilde in het algemeen de mentaliteit tussen Holland en het zuiden. 
Met veel meer gemak dan de Boven-Moerdijkers konden kamerleden 
en pers beneden de rivieren de kant van de liberalen kiezen en deden 
zij het ook. In hoeverre de reserves van De Tijd en het comité karakte
ristiek waren voor de gemiddelde Boven-Moerdijkse katholieke kiezer, 
is moeilijk uit te maken. De traditie wil, dat bij de verkiezingen de 
meeste katholieken de liberalen steunden. Er is dus alle reden om aan 
te nemen, dat de katholieke bourgeoisie inderdaad liberaal gezind was. 
Ondanks alle terughoudendheid ging meestal ook de sympathie van De 
Tijd naar de kant van de liberalen. De houding van dit blad lijkt veelal 
uit opportunisme voort te komen. 

Het mentaliteitsverschil tussen noord en zuid geeft wellicht ook een 
verklaring voor het feit, dat De Tijd tussen 1848 en 1852 bijna niet 
groeide in zijn abonnementenaantal. Volgens Smits verloor hij in Bra
bant, al wat hij in Holland won. Het zuiden prefereerde de werkelijk 
katholiek-liberale pers. In deze periode schommelde de oplage tussen 
700 à 800. Eind 1852 dacht de bankier Van Cranenburgh erover zijn 
subsidiëring van De Tijd te staken, maar in 1853 schijnt het beter ge
gaan te zijn met de krant.12 

De Tijd besteedde in vergelijking met het comité meer aandacht aan 
de problematiek van de kleine man. Typerend is, dat bij de behandeling 
van de kieswet het blad de censusbepalingen te hoog gesteld vond. In 
het comité is dit helemaal niet ter sprake gekomen. Ook hieruit blijkt 
weer, dat La Jeune Hollande Catholique een typische exponent was van 
de negentiende-eeuwse katholieke bourgeoisie. De comitéleden waren 
allen maatschappelijk geslaagde lieden, die zich niet veel gelegen lieten 
liggen aan het pays réel achter het pays légal. 

Wat voor soort organisatie bedoelde het comité nu eigenlijk te zijn? 
Allereerst was het een voorportaal van een associatie, van een katholieke 
unie, die echter nooit tot stand is gekomen, maar tevens was het een 
actiecentrum voor vele uiteenlopende belangen. Zowel de problematiek 
van het herstel der hiërarchie als de organisatie van de verkiezings
actie vielen binnen zijn belangstellingssfeer. Een politico-religieuze or
ganisatie is de meest juiste term om het comité te typeren. 
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La Jeune Hollande heeft in haar kort bestaan een veelbewogen ge
schiedenis gehad. In 1847 werden de eerste pogingen ondernomen om 
een actiecomité voor de vorming van een associatie tot stand te bren
gen. De activiteiten van de notabelen doorkruisten dat. In 1848 kwam 
daarom pas het comité tot stand. In hetzelfde jaar staakte het echter zijn 
werkzaamheden weer, doordat de notabelen voor de tweede maal in 
actie kwamen. In de verkiezingsstrijd van oktober 1848 hervatte La 
Jeune Hollande haar arbeid. Ruim een halfjaar nadien, in april 1849, 
liep de poging tot associatievorming dood door gebrek aan energie, 
durf en belangstelling van de meeste leden. Het comité zou al ter ziele 
zijn gegaan, als Van Vree niet in oktober 1849 de herleving had be
werkt door te wijzen op het gevaar van een schadelijke onderwijswet. 

Onder leiding van Duchastel en met de hulp van de kamerleden 
Dommer en Van Nispen leek het toen een hoopvolle toekomst tegemoet 
te gaan. De onderwijswet, de kieswet, een katholieke kiesvereniging, de 
associatie, het Franse dagblad en de verkiezingen waren de onderwer
pen, waarmee het comité zich in een tiental vergaderingen tot augustus 
1850 bezighield. Toen kwamen echter de interne spanningen, die de 
min of meer slinkse dictatuur van Cramer opgeroepen had, tot uit
barsting. Meylink maakte Cramer heftige verwijten en deze wilde zich 
beledigd terugtrekken. Vanaf dat moment ging het duidelijk bergaf
waarts. Cramer schijnt zich tussen 1848 en 1850 ontwikkeld te hebben 
tot een voor vrij veel mensen onuitstaanbare figuur, die, over het paard 
getild door zijn successen, zich de meester van katholiek Nederland 
waande. Ook Van Vree, in wie alleen al de naam Belgrado steeds hef
tiger weerzin wekte, distantieerde zich nu van Cramer, de vriend van 
de internuntius. 

In de volgende twee jaren kwam het comité nog driemaal bijeen. De 
normaalschool en de petitiebeweging voor de hiërarchie waren toen de 
onderwerpen, waarmee het zich bezighield. In beide kwesties was Bel
grado de autoriteit, waarmee Cramer zich dekte. Openlijk bestreed nu 
Van Vree, bijgestaan door Meylink en Van Nispen binnen het comité, 
Cramers activiteiten. Dit werd het einde voor de vereniging, die in 1848 
zo hoopvol begon, maar die sinds augustus 1850 eigenlijk alle levens
kracht al verloren had. 

Het comité ging ten gronde aan een complex van spanningen en 
tegenstellingen, die ten dele geworteld waren in heel katholiek Neder
land en die anderdeels specifiek waren voor het comité zelf: die tussen 
de leden onderling, die tussen de clerus en het kerkvolk, tussen de 
hoge geestelijken onderling, tussen conservatief en vooruitstrevend in 
de politiek, tussen het ultramontaanse en het open katholicisme en tus
sen de belangen van de Onder- en Boven-Moerdijkers. 
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NOTEN 

N.B. Voor afkortingen van boektitels zie de literatuurlijst. 

I. KATHOLIEKE HERLEVING 1840-1847 

ι Witlox I: 292 e.V.; 353 e.V.; De Bosch Kemper HI. Letterk. 
Aantek.: 66. 

2 Nuyens: Gesch. 1:216. 
s Redacteuren rond 1840 volgens Sautijn Kluit: Arnh. Cour.: 33 

en 40 en Rüter 1:16 en 17. 
« RüterII:52;N.N.B.W.II:281. 
s Witlox II: 7-10. 
β In Vr. H.: 55; Rüter I: 59,113,128 en 149e.v. 
7 In Vr. H.: 58 en 59; Witlox II: 18 e.v.; Witlox: Zwijsen: 37 e.V. 
8 Van Santen: 361. Eén van de weinige gebeurtenissen, waarbij de 

invloed van de vice-superiores op de Nederlandse binnenlandse 
politiek is na te gaan; cfr. Aubert: Pie IX: 288. 

» Bossche bijdragen 1927:95-109; Witlox II: 21. 
"> In Vr. H.: 59 e.V.; Witlox II: 142-145. 
11 L. C. Suttorp: F. A. van Hall en zijn constitutionele beginselen. 

A'dam 1932 blz. 15 e.v.; I. J. Brugmans in: Welvaart en Historie 
blz. 68 e.v. 

12 Rüter III: 1-67; Colenbrander: Herinnering: blz. 52; A.G.N. 
X: 54. 

« Rüter 1:295 en III: 187. 
« Brom: Broere: 220; Witlox II: 23-
15 Van Vree-Zwijsen 6 dec. 1848. B.A. Den Bosch. 
ie Eigen opgave van De Katholiek (Witlox II : 77). 
ι* Brom: Broere: 21; Albers 1:351. 
i* In Vr. H.: 54; Manning: Van Bommel: 226. 
i» InVr.H.:243. 
20 Brom: Broere: 200-205. 
21 In Vr. H.: 74 en 75; Manning: Van Bommel 230; Albers I I : 

192 e.v. 
22 Verberne: Gesch. 1813 II: 146-150; De Bosch Kemper IV: 362 

en V: 67; De Vrankrijker: 34-45; I. J. Brugmans (A.G.N. X: 
253 e.v. en Paardenkracht: 188-200) heeft deze crisisperiode te 
veel verwaarloosd. 

23 Brugmans: Arbeidende klasse: 154; Colenbrander: Willem II: 
178 en 180; Rüter III: 512. 

24 De Vrankrijker: 35. 
2« Verberne: Gesch. 1813 II: 147. 
2· Brugmans: Paardenkracht: 190. 
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Noten biz. 17-20 

27 Ten dele reeds uitgegeven in Riiter III, en ten anderen dele, tot 
april 1849, door mij geraadpleegd in de copieën, tot mijn beschik
king gesteld door prof. Riiter. 

M Gouv. N.Holl.-Willem II 1 jan. 1846 (copie Rüter); De Rooy: 
Kroniek: 8; O.G. Heldring-gouv. Gelderl. 15 mei 1846 (copie 
Rüter). 

» In Vr. H.: 38 en 148; Brugmans: Paardenkracht: 117; A.G.N. X: 
257. 

a» Nuyens Gesch. II: 223 en III: 168-192; Valkhoff: 198 e.v. 
s» Rogier in Verberne: Gesch. 1813 I: 43 ; Van der Mándele: 48; 

Van Ravesteyn: 60. 
3 2 De Jong: Van Bevervoorde; Sautijn Kluit: Asmodée en Sautijn 

Kluit: Hydra. 
3 3 Rüter I: 4 en passim, II: 16 en passim; N.N.B.W. II: 1430 en 

V: 340; In Vr. H.: 51; Stein: 122 en Bijleveld in: Ned. arch, 
voor genealogie en heraldiek, deel 6 (1948) blz. 162 e.v. 

3 4 Meeter-W. Rengers, 20 mei 1840 (copie Rüter). 
3» Sautij η Kluit : Belasting : 415 en 461. 
3 8 Zie voor Van Bevervoorde de in noot 33 genoemde literatuur. 

Goede samenvatting van de artikelen van Sautijn Kluit vormt het 
artikel van A. C. Bakels in Mededelingenblad Soc. Hist. Studie
kring nr. 7. 1956. Voor Van Bevervoorde als socialist zie artikel 
van Lehning (zie literatuurlijst). 

3 7 J. G. Frederiks: Biografisch woordenboek der Noord- en Zuid-
Nederlandse Letterkunde. Deventer 1891. blz. 858; Sautijn Kluit: 
Hydra; Van Ravesteyn: 60 e.v. 

3 8 Geciteerd uit deportatiebevel bij Sautijn Kluit: Handelsblad: 61 
e.v. 

3» Gouv. v. Z. Holl.-Willem II 30 mrt 1847; gouv. N . Holl.-Wil-
lem II 27 sept. 1847; gouv. N. Holl.-Willem II 28 febr. 1848. 
(copieën Rüter). 

40 Verberne: Willem II : 134 e.v. 
4 1 F. A. van Hall-Nederlandse vertegenwoordigers in het buiten

land juli 1853. A.R.A. Buitenl. Zaken 3096; De Tijd 7 en 9 juli 
1846; Nuyens: Gesch. II: 224. 

42 Nuyens: Gesch. 1:224. 
4 3 De Rooy: Kroniek: 6; De Tijd 20 april 1849. 
44 Cf r. Rogier : De Nederlandse pers : 9. 
4 5 Nuyens: Gesch. III: 51 en 52. 
48 Van Rappard in De Vries: Koningschap: 88; Groen in R.G.P. 

90 blz. 193; over Goudsch Kronykske zie Rogier: Contra-revolu
tionaire journalistiek: 236 en 241. 
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Noten biz. 21-26 

4 7 Gegevens uit Eindhovens gemeentearchief en uit F. N . Smits: 
Levensbeschrijving van Judocus, en van dezelfde auteur: Stam
boom van de familie Smits, (niet uitgegeven). Papieren Smits 
Sittard; Witlox II : 95 is minder juist. 

ω Smits-Zwijsen 5 augustus 1854. A.B.A. Utrecht. 
4 9 Zelfde brief als noot 48. 
«o Witlox II : 82,96, 97; In Vr .H.: 66. 
s l F. N. Smits: Levensbeschrijving van Judocus: 3. 
к Rüter III: 8. 
« Witlox II: 80, 90 en 123; Rüter I: 342, III: 255 en 344 e.v. 
" Rüter II: 52, III: 49; Boogman: Duitse Bond I: 208 e.V.; II: 

340 en 507 e.v. 
ss Witlox II: 110-136; De Bosch Kemper V: 470 en 519. 
s« Zwart: Duymaer: 203-205. 
S7 Kabinetsraadnotulen 11 en 20 dec. 1844 en 4 febr. 1845. A.R.A. 

Den Haag. 
se Zie ook Rogier: Schrikbeeld: 15; In Vr. H.: 61; Witlox II: 75; 

Manning: Van Bommel: 233; Brom: Broere: 299 e.v. 
«» Witlox II: 124; Onze Eeuw 1905 blz. 282; Rüter III: 340. 
«· Cfr. Prins: 353; Witlox II: 130 en 138; Van der Mándele: 152; 

Manning: Van Bommel: 171. 
ei Rüter I: 342 en III: 80; Witlox II: 96, 97,121 en 123. 
«2 Witlox II: 135. 
6 3 De Liedek.-De La Sarraz 7 sept. 1844 en 15 mei 1845 (copie 

Hensen); idem 8 febr. 1846, geciteerd in Van Santen: 363. 
M Simon: Parti: 18-27. 
es Manning: Storm: 87 en 92; Witlox: Varia Historica: 183-187. 
ее Cfr. Gorris: Le Sage И: 130,135, 188, 251 en 261. 
ет Brinkhof f: 19- Uit Gorris: Le Sage II : 197 en 219 blijkt, dat 

De Batavier in 1847 nog bestond. 
ее Witlox II: 125 en 129. 
e· Nuyens: Gesch. II : 224 en III : hoofdstuk VII en VIII; in Vr. 

H.: 66; Cranenburgh-Cramer (ongedateerde brief) in papieren 
Cramer. 

™ N.N.B.W. IX: 474. 
71 Witlox II : 124 en 125. 
та In Vr. H. : 37-39,45 en 66. 
73 In extenso Witlox II : 124. 
74 Witlox II : 125. 
75 Witlox II : 337; Manning: Van Bommel: 254. 
7β Van Vree-Zwijsen maart 1850. B. A. Den Bosch. 
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Noten bh. 26-31 

« Zwijsen-Wilmer 25 dec. 1847. Β. Α. Den Bosch. Thijm-Cramer 
12 aug. 1851. Papieren Cramer. 

7 8 Les Mystères du Journal de la Haye: 34 e.V.; Sautijn Kluit: Jour
nal: 74 e.v. 

™ Rüter:III:49e.v. en 340. 
so Volgens bevolkingsregister Den Haag 1845. In dat van 1849 

staat 1793 als geboortedatum. 
ei Sautijn Kluit: Journal: 113. 
82 Bevolkingsregister 1840 Den Haag. 
ω Sautijn Kluit: Journal : 98. 
8* De Bosch Kemper IV : 204. 
8* Sautijn Kluit: Journal: 114. 
8 8 Sautijn Kluit: Journal: 114 tot 117. 
8 7 Sautijn Kluit: Journal: 131. 
8 8 Witlox II: 84. 
e» Zwijsen-Den Dubbelden 14 mei 1845 (Witlox II: 337). 
»· De Liedekerke-De La Sarraz 25 febr. 1847 (copie Hensen). 
ei Gorris:LeSageII:345. 
«2 Cath. Ned. Stem. jan. 1847. 
es Sautijn Kluit: Handelsblad: 48-51; In Vr. Η.: 68; Rüter III: 

495 en 500. 
»* Liber Rationum V biz. 6. Papieren Cramer. 
es Voor Wap zie Rogier in: Rotterdams Jaarboekje 1957 blz. 183 e.v. 
88 Lib. Rat. V: 5. Papieren Cramer; F. N. Smits: Levensbeschrijving 

van Judocus: 4, cfr. noot 47. 
87 Witlox II: 81, 83 noot 1, en 87; Gorris: Le Sage II: 347 en 349. 
88 Smits-Zwijsen 1 febr. 1846. B. A. Den Bosch, 
«e Smits-Zwijsen 1 april 1846. B. A. Den Bosch. 

i«o Smits-Van Vree 12 april 1846. B. A. Haarlem; Witlox II: 87. 
ιοί Weergegeven bij Witlox II : 96. 
«г Tot 1853 in Bissch. Arch. Den Bosch, daarna in Bissch. Arch. 

Utrecht, verspreid in vele dozen, vooral doos: Zwijsen correspon
dentie. Brieven van Zwijsen zijn niet bewaard, doordat Smits zijn 
papieren verbrand heeft. 

і«я Lib. Rat. IV blz. 2. Papieren Cramer. 
IM Dekker: Uitkomst: 42 en 43. 
«s Witlox II: 92. 
ι«8 Smits-Van Vree 1 juli 1846. B. A. Haarlem. 
ют Nuyens: Gesch. Ill: 94 en in: Onze Wachter 1884, II: blz. 82. 
к» Witlox Π: 89, noot. 
ι»» Cfr. De Tijd 29 okt. 1846, 22 mei en 11 juli 1847 en 11 jan. 1848. 
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Noten bh. 32-37 

"O Aubert: Pie IX: 20; Hayward: Pie Neuf: 104. 
111 Gouv. Gron.-min. binnenl. zak. 15 april 1847; gouv. Gelderl.-

min. binnenl. zak. 18 jan. 1847 (copie Rüter). 
иг Gouv. Gelderl.-min. binnenl. zak. 9 juni 1847 (copie Rüter). 
из Bijleveld-gouv. Gelderl. 27 juni, 28 juni, 2 juli en 3 juli 1847; 

anonymus-Bijleveld 30 juni 1847 (copieën Rüter). 
i n Burgermeester van Zutphen-gouv. Gelderl. 28 juli 1847. (copie 

Rüter). 
u s Tientallen brieven van de gouverneurs van deze provincies aan 

de minister van binnenlandse zaken in juni en juli 1847. Copieën 
Rüter; cfr. Stein: 145, Colenbrander: Willem II: 180 en A.G.N. 
X : 6 0 . 

ne Gouv. Gron.-min. van oorlog 29 juni 1847. Copie Rüter. 
117 Gegevens voornamelijk uit de brochure: Handelsblad en Amstel-

sociëteit en uit Colenbrander: Brieven. 
" β Gegevens uit R.G.P. 90: blz. 33, 48 en 856; De Bosch Kemper 

V: 195 en Letterk. Aantek.: 114. 
ii« H. W. Tydeman-L. С Luzac 4 jan. en 4 sept. 1847 in: Onze 

Eeuw 1905 blz. 293. 
«o Gouv. N. Holl.-Willem II10 okt. 1846 (copie Rüter). 
121 Gouv. N. Holl.-Willem II 27 sept. 1847 (copie Rüter). 
122 Gouv. N . Holl.-Willem I I11 okt. 1847. (copie Rüter). 
123 Sautijn Klu i t : Asmodée blz. 158. 
124 A. G. A. Van Rappard-min. van just. 1 okt. 1846; min. van bin

nenl. zak.-gouv. N . Holl. 27 okt. 1847 (copie Rüter). 
125 Gouv. N . H o l l . - m i n . van binnenl . zak. 10 nov. 1847 en 8 jan. 

1848 (copie Rüter). 
12« Vissering-Boer 28 oktober 1847. in: Van Tijn: 203. 
IST Gouv. N. Holl.-Willem II 5 febr. 1848 (copie Rüter). 
128 De Tijd 25 sept. 1847. 
12» Witlox II: 152 e.V.; Albers II: 63 e.v. 
«o Witlox II: 139. 
131 Smits-Cramer ongedateerd 1847. Papieren Cramer. 
ι*2 Smits-Cramer, wederom ongedateerd 1847. Papieren Cramer. 
iss Witlox II: 168 e.v. 
is* Witlox II: 169. 
135 De Tijd 22 jan. 1848. 
ізв Cramer: Parlement: 147; Sautijn Kluit: Asmodée: 160-189. 
IST Schneider: 139; Sautijn Kluit o.e. blz. 131. 
138 Gorris:LeSageII:326. 
is« N.N.B.W. II: 1342; Gorris: Le Sage II: 323. 
"o C.N.S. 1848 blz. 104. 
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Noten biz. 37-43 

141 D e Jong: Van Bevervoorde biz. 534. 
142 Volledig afgedrukt in C.N.S. van 25 maart 1848. 
ι « Volgens Residentiealmanak. Den Haag 1863. afd. Dagbladen. 
144 Volgens Residentiealmanak. 1854. afd. Dagbladen. 
145 Boreel: Her inner ingen: 350. 
" β In Vr. Η . : 149. 

I I . A S S O C I A T I E P O G I N G E N E N H E T L E K E N R E K E S T 1847 

ι Gorr i s : Le Sage I : 352 e.v. en I I : 272 e.V.; Rüter I : 388. 
2 Bloemlezingen van vele pogingen tot associatie in Albers II: 34— 

46 en Witlox II: 171-173. 
3 Lib. Rat. I I I : 3 e.v. met bijlage: Katholieke Maatschappij. Papie

ren Cramer. 
* Broere-Cramer 17 jan. 1842. Papieren Cramer. 
* Juffermans: 13 e.v. 
β Juffermans: 16-23. 
ι Lib. Rat. V: 17 e.v.; Bartstra: Staatk. Gesch. Ill: 33. Den Bosch 

1951. 
β Circulaire 12 jan. 1848; Lib. Rat. V: 20 e.v. Papieren Cramer. 
» Lib. Rat. V: 20 e.v. 

io De Katholiek deel 12 : biz. 49 e.v. 
« C.N.S. 1846 biz. 204; De Noord-Brabander 10 juni 1846 (Wit

lox II: 172). 
»2 De Katholiek deel 12 blz. 213 e.ν. 
« Lib. Rat. V: 20 e.v. 
14 Colenbrander: Wi l lem I I : 180 e.v.; Brugmans: Thorbecke: 71 en 

85; D e Bosch Kemper V : 206 en Letterk. Aantek.: 4 en 5. 
1 5 Broere-Cramer maandag 1847. Papieren Cramer. 
ie Van Kints-Cramer 20 sept, en 30 sept. 1847. Pap. Cramer; cfr. 

Brom: Broere 295 en Albers I I : 43 . 
" Van Kints-Cramer 20 sept. 1847 en 30 sept. 1847. Pap. Cramer. 
« Zie hoofdstuk I blz. 25. 
» M e m o r a n d u m - V a n Son 17 okt. 1847. B.A. D e n Bosch. 
20 M a n n i n g : Van Bommel : 224; Wit lox : Zwijsen: 27; Smits-Van 

Son 25 dec. 1848. B.A. D e n Bosch, 
ai Van S o n - D e n Dubbelden 31 juli 1846. B.A. D e n Bosch. 
22 D e Liedekerke-De La Sarraz 8 jan. 1847. Copie Hensen A.R.A 
23 Brom: Broere: 183;In Vr. H . : 77 en 78. 
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Noten biz. 43-47 

24 Memorandmn-Van Son 22 sept. 1847. B.A. Den Bosch. L. F. 
de Bruyn staat tussen de Rotterdamse handtekeningen onder het 
lekenrekest. Zie Albers II bijlage IV. 

2 5 Memorandum-Van Son 22 sept. 1847. 
2« Ontwerp in Pap.-Van Son, Map 13 В in B.A. Den Bosch. In ex

tenso gepubliceerd als bijlage II in Witlox Π: 328 e.v. 
27 Memorandum-Van Son 2 okt. 1847. B.A. Den Bosch. 
28 Van Son-Smits 7 juli 1848 (copie). B.A. Den Bosch. 
2» Cfr. InVr. H.:14. 
3 0 Manning: Van Bommel: 67-81. 
3 1 De Liedekerke-De La Sarraz 8 jan. 1847. Copie Hensen. A.R.A. 
3 2 Van Bommel-Luquet 28 juni 1848. B.A. Utrecht. 
3 3 De Liedekerke-Lightenvelt 2 juni 1850. A.R.A. Buitenl. Zaken: 

3096. 
з* Bijdragen Bisdom Haarlem deel 49 ( 1932) blz. 157. 
ss Albers II: 192 e.v. 
3 6 Mededeling van De Liedekerke (Van Santen: 361); Simon: 

Sterckx vermeldt het niet. 
37 Simon: Sterckx II : 392. 
38 In Hales: Pio Nono: 353 noot 25 ten onrechte protestant ge

noemd. Hij is katholiek. 
3* De Liedekerke-De La Sarraz 8 jan. 1847. Copie Hensen. A.R.A. 
4 0 De Liedekerke-De La Sarraz 25 febr. 1847. Copie Hensen. 

A.R.A. 
4 1 Manning: Van Bommel: 177. 
«a Albers 1:439 noot 1. 
4 3 Kwalificatie van Potgieter, geciteerd in Rogier: Schrikbeeld: 5. 
44 Liedekerke 11 maart 1847 (Van Santen: 361). 
45 Van Wijkerslooth-Sterckx 14 sept. 1847 (Simon: Sterckx II : 

392). 
4« Van Santen: 359. 
47 De Liedekerke-De La Sarraz 10 okt. 1847, copie Hensen. A.R.A.; 

zie voor de Amerikaanse en Turkse kwestie Hayward : Pie Neuf 
blz. 81-83 en Aubert: Pie Neuf blz. 21; uitspraak van Van Son 
in Bossche Bijdragen 1927 blz. 57. 

4β Memorandum-Van Son 22 sept. 1847. B.A. Den Bosch. 
49 Witlox: Zwijsen: 78 e.v. 
e» Manning: Van Bommel: 232. 
" InVr. H.:81. 
52 Memorandum-Van Son 2 okt. 1848. B.A. Den Bosch. 
«3 Sterckx-Van der Horst 26 sept. 1847. (Simon: Sterckx II: 393). 
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Noten bh. 48-51 

5* Memorandum-Van Son 17 okt. 1847. 
ss InVr. H. :74. 
5β Van Son-Willem II 21 febr. 1848. A.R.A. Buitenl. Zak. 1747. 
67 Van der Horst-Sterckx 28 nov. 1847 ( S i m o n : Sterckx I I : 3 9 3 ) ; 

Van B o m m e l - V a n der H o r s t 8 nov. 1847. B.A. Utrecht. 

58 Zwi j sen-Wilmer 25 dec. 1847. B.A. D e n Bosch. 

5» Bijdragen Bisdom Haar lem deel 4 8 : 513 e.v. en 571 e.v. 

6» Zwijsen-Van Vree 28 dec. 1847. B.A. Haar lem. 
0 1 Van der Horst-Van Bommel 17 jan. 1848 (Manning: Van Bom

mel: 232). 
βϋ De Liedekerke-Van Randwijck 31 maart 1848. A.R.A. Buitenl. 

Zak. 1747. 
63 Zieblz. 154. 
«4 Van Bommel-Van der Horst 23 mrt 1848. B.A. Utrecht. 
es Albers II: Bijlage IV. 
«« Papieren Van der Horst nr. 172. B.A. Utrecht. De tussen haakjes 

vermelde namen worden door Albers ( II : Bijlage IV) genoemd. 
β7 Albers II: 196; Simon: Sterckx II : 393; In Vr. H.: 82; Manning; 

Van Bommel: 230. 
6 8 Memorandum-Van Son januari 1848. 
e« Manning: Van Bommel: 230. 
70 Het navolgende is aanvulling en correctie op Manning: Van 

Bommel: 231. 
7i Van Bommel-Van der Horst 7 jan. 1848; ongedateerd 1848 en 

4 febr. 1848. B.A. Utrecht. 
72 Van B o m m e l - V a n der Hors t 7 jan. 1848. B.A. Utrecht . 

73 Simon: Sterckx I I : 357. 

74 Als noot 72. 

75 Idem vorige noot en Van der H o r s t - W i s e m a n 30 april 1848 

(copie) B.A. Utrecht . 

7β Van B o m m e l - V a n der Hors t 24 febr. 1848. B.A. Utrecht . 

77 Van der H o r s t - W i s e m a n 30 april 1848. B.A. Utrecht; S imon: 

Sterckx I I : 3 9 3 ; cfr. M a n n i n g : Van Bommel : 236. 

78 Van Br ienen-Van Son 10 dec. 1847. B.A. D e n Bosch. 

7» M a n n i n g : Van Bommel : 2 3 1 . 

во Albers I I : 196; M a n n i n g : Van B o m m e l : 2 3 1 . 

ei Van Br ienen-Van Son 17 maart 1848. B.A. D e n Bosch. 

82 D e Liedekerke-Van Randwijk 31 maart 1848. A.R.A. Buitenl. 

Zak. 1747. 

83 Als noot 82. 
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Noten bh. 51-56 

84 Alle literatuur over Belgrado is tot nu toe gebaseerd op Albers 
II. Hensen in N.N.B.W. VII en Gorris in Diet, d'hist. et de 
geogr. ecclésiastique VII vermelden niets nieuws. Slechts Van 
Santen: 35 e.v. en 359 e.v. brengt belangrijke aanvullingen. Per
soon en werk van Belgrado zijn nog onvoldoende bestudeerd. 

8 5 Enciclopedia storico-nobiliare Italiana, deel 3, sub voce Belgrado, 
ее De Liedekerke-Schimmelpenninck 22 aprii 1848. Copie Hensen. 

A.R.A. en De Liedekerke-Bentinck 6 okt. 1849. A.R.A. Buitenl. 
Zak. 3096. 

87 Van der Loos I I I : 305 e.v. 
88 Copie H e n s e n A.R.A. 
89 D e Liedekerke-Van Ranwijck 28 jan. 1848. A.R.A. Buitenl. Zak. 

1747. 
β» Van Son-Wi l lem II 21 febr. 1848. A.R.A. Buitenl. Zak. 1747. 
»i D e Liedekerke-Van Randwijck 31 maart 1848. A.R.A. Buitenl. 

Zak. 3096. 
»2 Cfr. M a n n i n g : Van B o m m e l : 232 en 237; Albers I I : 198. 
»3 Handboekje 1849: 49 en 1855: 203. 
«4 InVr. H. :78. 
«6 De Liedekerke-Schimmelpenninck 22 april 1848. A.R.A. Copie 

Hensen en in De Liedekerke: Rapporti: 33 e.v. 
9* Als noot 95. Volgens A. M. Ghisalberti (De Liedekerke: Rap

porti) Felice Lichnowsky. Dit is onjuist. 
97 D e Liedekerke-Bentinck 2 juni 1848. A.R.A. en in D e Liede-

kerke: Rappor t i : 56 e.v. 
98 D e Liedekerke-Schimmelpenninck 23 mei 1848. A.R.A. Copie 

Hensen en brief van noot 97 . 
9 9 De Liedekerke-Schimmelpenninck 26 april 1848. A.R.A. Copie 

Hensen; De Liedekerke-Schimmelpenninck 22 april 1848 (De 
Liedekerke: Rapporti: 33 e.v.); cfr. Van Santen: 359. 

io» De Liedekerke-Lightenvelt 6 oktober 1849. A.R.A. 3096. 

III. DE GRONDWETSHERZIENING VAN 1848 
EN DE KATHOLIEKEN 

ι Van Vree-Zwijsen 27 nov. 1847. (copie) B.A. Haarlem. 
2 Alberts: Baud: 15; Colenbrander: Willem II : 171-180 en Boog

man: Duitse Bond: 272 e.v. 
3 Zie boven blz. 36. 
* Zie boven blz. 41. 
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Noten biz. 56-60 

s Colenbrander: Willem II: 180-187; Verberne: Gesch. 1813: Π: 
155 e.v.; Boogman: Duitse Bond: 66. 

9 Van Son-Mutsaers aug. 1847. Pap. Mutsaers. B.A. Den Bosch. 
7 De Tijd 22 en 27 jan. 1848. 
β Kabinetsraadsnotulen 10 okt. 1847-7 maart 1848. Cfr. Witlox: 

II: 195-200 en Colenbrander: Willem II: 185. 
* Colenbrander: Willem II: 198 en 199. 

»o Cfr. Rogier in Verberne: Gesch. 1813 1:43. 
и Onze Eeuw 1905 1:288. 
1 2 Rapport gouv. N. Holl. 13 mrt 1848, copie Rüter; Colenbran

der: Willem II: 189 en 193. 
13 Sautijn Kluit: Asmodée 188 e.v. en Colenbrander: Willem II: 

205-209. 
14 Weergegeven bij Bakels: Van Bevervoorde: 9-
15 L. van Vliet-Luzac maart 1848 en journaal van Luzac 16 maart 

1848 in Onze Eeuw 1905 I: 303; cfr. De Gids 1883 blz. 35. 
ie J. С Baud-J. J. Rochussen 21 maart 1848 in Alberts: Baud: 126. 
" Colenbrander: Willem II: 206-209. 
ie Périer: 95; Boreel: Herinneringen: 35 en Colenbrander: Schim-

melpenninck: 182 en 202. 
ι» A.G.N. X: 30 en 323 e.V.; Colenbrander: Willem II: 190; L. 

Jottrand: Charles Louis Spilthoom. Brussel 1872 blz. 40 en 45 
en Stein: 119 en 127 e.v. 

2 0 Sautijn Kluit: Asmodée 1879 blz. 263 e.v. en 284 e.v.; Bakels: 
Van Bevervoorde blz. 8 e.V.; De Jong: Van Bevervoorde: 528 en 
Stein: 130 en 152 e.v. 

21 Donker Curtius-gouv. van Gelderland 25 maart 1848. Copie 
Rüter. 

22 Bentinck-Schimmelpenninck in Van Santen blz. 37; cfr. Boog
man: Achtergronden: 67. 

2s Cath. Ned. Stemmen 1848 blz. 104. 
24 Rapport gouv. N. Holl. 27 mrt 1848, copie Rüter; Wijnman: 

Amsterdams oproer: 54 en Stein: 148 e.v. 
«s Alberts: Baud: 19 en De Bosch Kemper V: 237 met Letterk. 

Aantek.: 210. 
2β De Bosch Kemper V Letterk. Aantek.: 210; Japikse: Brieven: 

74 en Thorbecke: Dagverhaal: 486. 
2 7 Alle brieven Smits-Cramer maart 1848 uit Den Haag zijn onge

dateerd. Deze is van 15 of 16 maart. 
м De Bosch Kemper IV: Letterk. Aant.: 5 en 6; Colenbrander: 

Willem II: 52 en 193 e.v. en Alberts: Baud: 26 en 131. 
г» Cath. Ned. Stemmen 11 nov. 1848. 
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Noten bh. 60-65 

so N.N.B.W. Vili: 960; Rüter I: 59 e.v. en Sautijn Kluit: Asmodée: 
247 e.v. en 383 e.v. 

si Onze Eeuw 1905 I: 292 e.v. en 310; Colenbrander: Schimmel-
penninck: 202 en Sautijn Kluit: Handelsblad: 61. 

32 F. N. Smits: Levensbeschrijving van Judocus: 7. Papieren Smits, 
Sittard. 

33 Smits-Cramer maart 1848. Pap. Cramer. 
« De Bosch Kemper V: 242, 284 en 305 met Lett. Aant. 214. 
35 Colenbrander: Herinnering: blz. 65. 
39 Twee ongedateerde brieven Smits-Cramer maart 1848. Cfr. Al-

bers II: 101 e.v. en De Bosch Kemper V: Lett. Aant. Blz. 240. 
" Smits-Cramer (Franse brief) maart 1848 en Lib. Rat. VI: 78. 

Pap. Cramer. 
se Smits-Cramer maart 1848. 
s» Witlox II: 216 e.V.; Manning: Van Bommel: 240-243 en Man

ning: Storm: 95. 
«o Van Bommel-Van der Horst 4 en 17 maart 1848. B.A. Utrecht. 
« Van Bommel-Van der Horst 20 maart 1848. B.A. Utrecht. 
•»2 Zelfde brief als noot 41. 
« Zie noot 39. 
** Manning: Van Bommel: 240 e.v. 
44 Van Bommel herhaalde dit weer in zijn brief van 20 maart (zie 

noot 41). 
48 Het volledige artikel uit De Tijd is weergegeven in Albers II: 

106 e.v. 
и Tellegen in De Gids 1883 blz. 5; Zwart: Duymaer: 57 en Rüter 

1:9-
48 In De Tijd van 21 maart tot 9 april 1848 dagelijks deze meningen. 
4* Jaarverslag over 1847, gedateerd 17 april 1848. Copie Rüter. 
so De Tijd 5,11 en 13 april 1848. 
и Van Vree-Zwijsen 22 maart 1848. Copie in de map: Politiek 

1848. B.A. Haarlem. De brief van Zwijsen is niet bewaard. 
Witlox (II: 217) geeft de brief van Van Vree niet helemaal 
juist weer. 

sa Thorbecke: Dagverhaal: 491 e.v. 
«» De Bosch Kemper V: 305 en Letterk. Aant. : 256. 
«4 De Tijd 20 maart 1848; Van Bommel-Van der Horst 18 april 

1849. B.A. Utrecht; Albers II: 81 en 84; Witlox II: 207 en W. 
van Rappard aan L. N. van Randwijck 25 sept. 1852 in de Gids 
1932 IV: 362. 

5 8 Uit de weinige bewaard gebleven brieven, die in 1848 tussen 
Van Vree en Zwijsen gewisseld werden, valt op te maken, dat 
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Noten biz. 65-69 

zij veelvuldig mondeling en schriftelijk overleg gepleegd hebben 
over actuele gebeurtenissen. Pap. Van Vree en Zwijsen in B.A. 
Haarlem en Den Bosch. 

5 6 Zie boven blz. 61. 
57 D e Kathol iek 1848 deel 13 blz. 181 . 
5 8 Circulaire aan de correspondenten van De Tijd maart 1848. Pap. 

Cramer. 
β» Witlox II : 230 e.v. en Molenaar in De Gids 1848 IV blz. 90 e.v. 
6 0 Colenbrander: Schimmelpenninck: 207. 
6 1 Uittreksels uit deze bladen in De Tijd van 21 april 1848 cfr. 

Witlox II: 207. 
6 2 Smits-Cramer uit Den Haag april 1848. 
ω Van Bommel-Van der Horst 8 mei 1848. B.A. Utrecht. 
M De Katholiek deel 13 blz. 226, 243 en 359 e.v. 
« Witlox II : 213 en Boogman: Duitse Bond: 422; Boogman: 

Achtergronden 58. 
ее Colenbrander: Schimmelpenninck: 204 e.v. en Boreel: Herinne

ringen: 361 e.v. 
6 7 Zie noot 66 en Lightenvelt-Van Son 17 mei 1848. B.A. Den 

Bosch; Colenbrander: Willem II: 230 e.v. en Rüter: Grondwet: 
266 e.v. 

es A. M. van der Giezen in De Gids 1948 IV: 113; Colenbrander: 
Willem II: 226 e.v. en Verberne: Gesch. 1813 II: 164. 

β» Périer: 133-141 bijlage B. en De Bosch Kemper V: 337-345. 
7 0 Correspondentie Van Son-Van Liempt mei 1848. B.A. Den Bosch 

en Witlox II: 261. 
71 Verslag over de petities in Handelingen grondwet III: 554 e.v.; 

Nuyens: Gesch. I l l : 107-114. 
« Boogman : Duitsche Bond II : 3 3 3 e. v., 3 5 5. 
™ De Bosch Kemper V: 360 e.v. en de Lett. Aant.: 273. 
74 Van Vree-Zwijsen 12 juni 1848. Copie. B.A. Haarlem. 
75 Volledige tekst bij Albers II : 130 e.v. 
76 Uittreksels uit de felle artikelen van Van Son in Witlox II: 

261-267. 
77 Mededeling van J. Smits in brief aan Zwijsen 5 aug. 1854. B.A. 

Utrecht. 
78 Smits-Cramer, ongedateerde brief uit Eindhoven. Pap. Cramer. 
™ Smits-Cramer 15 juni 1848. Pap. Cramer. 
во Cramers brief is niet bewaard. 
81 Smits-Cramer 19 juni 1848. Pap. Cramer. 
β* Notulen van deze vergadering zijn er niet. Enige bron is het 

Lib. Rat. VI: 12 e.v. en brief Cramer-Van Randwijck 24 april 
1868. Copie. Pap. Cramer. 
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83 Biografische gegevens uit N.N.B.W.; Ned. Patriciaat, Leids 
Gemeentearchief en centraal bureau voor genealogie, Den Haag. 

e* Gouv. N. Holland-Willem II 19 juni 1848. Copie Rüter. 
M Liber Rat. VI : 13. Pap. Cramer. 
ее Circulaire, Manifest en petitieformulier. Pap. Cramer. Circulaire 

en manifest zijn in extenso weergegeven bij Witlox II: 269 e.v. 
87 Cfr. Witlox II: 234. 
»e Cath. Ned. Stemmen 25 maart 1848. 
8 9 Smits-Cramer 15 juni 1848. Pap. Cramer. 
8 0 Colenbrander: Herinnering: 79. 
9 1 Handelingen grondwet III : 5 5 4 e. ν. 
«2 Nuyens Gesch. Ill: 116. cfr. Van Weideren Rengers I: 5 en Wit

lox II: 274. 
«s Van der Mándele: 67 en 70. 
« Thorbecke : Bij drage : 110 en 169. 
95 Cfr. Brugmans: Thorbecke: 43. 
fle Colenbrander: Willem II: 235; Nuyens: Gesch. Ill: 104 e.v. en 

Handelingen Grondwet I: biz. 473 e.v. 
97 Willem Il-prins van Oranje 11 juli 1848 in Thorbecke: Bijdrage: 

117. 
98 Zwart: Duymaer: 205. 
99 DeTijdllaug. 1848. 

IM Kab. raad 5 sept. 1848. A.R.A. Den Haag. 
" i Colenbrander: Willem II: 235. 
юз Cfr. biz. 51 en 53. 
івз Handelingen Grondwet II : blz. 653 e.v. 
i«* Smits-Van Son 5 juli 1848. map 13A. B.A. Den Bosch. 
ios De puntjes staan in de brief van Smits. 
ιοβ Biografische gegevens uit Schmitz: Schiedam; gemeentearchief 

Den Haag; Centraal Bureau voor Genealogie en E.E.M.A. Del-
hougne: Genealogieën I. Nijmegen 1957. 

ют Van Son-Smits 9 juli 1848. Copie in map 13A. B.A. Den Bosch. 
ιοβ De lotgevallen van de notabelenassociatie in 1848 zijn zeer uit

voerig weergegeven bij Witlox II: 176-186; enkele aanvullingen 
hierop bij Manning: Van Bommel: 245-249. 

109 Van Son-Van der Horst 10 juli 1848 in Witlox II: 180. 
«o Cfr. Bartstra : Staatk. Gesch. Ill : 7. 
i " Van Son-Van der Horst 14 juli 1848. Map 13A. B.A. Den Bosch. 
" г Van der Horst-Van Son 13 juli 1848. B.A. Den Bosch. De 

mededeling van Ch. van der Horst in deze brief, dat hij in De 
Geleerde Man is geweest, is door Witlox (II: 180) zonder com
mentaar overgenomen, maar moet wel op een schrijffout beras-
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ten. Van der Horst zal bedoeld hebben - hetgeen ook in het 
verband logisch is -, dat hij er niet geweest was. Dat klopt, want 
hij zal zeker niet uitgenodigd zijn. 

"3 Witlox Π 181 en 182 en Manning: Van Bommel : 248. 
114 Van Vree-Zwijsen 25 aug. 1848. B. A. Den Bosch. 
"5 Rüter: Grondwet: 266 e.v. 
»» Cfr.blz. 6lenAlbersII:81. 
"7 Handelingen grondwet I: 141, 229, 250 en 630; cfr. Witlox II: 

300 e.V.; Albers II: 140. 
"β Albers II: 85. 
ne Witlox II: 127 en Thorbecke in min. raad van 19 april 1850 in 

Witlox: Studiën: 75. 
«o Handelingen Grondwet II: 90-101. 
121 Van der Hor s t -Van Berkel 27 sept. 1848. M a p 13B. Pap. Van 

Son. B.A. Den Bosch; cfr. Wi t lox I I : 186. 
122 Van Son—Van Berkel 2 oktober 1848. Copie. M a p 13B. Pap. 

Van Son. B.A. Den Bosch. 
123 Van Son-Van der Horst 14 okt. 1848. Copie. M a p 13B. B.A. 

Den Bosch. 
12* Citaat uit Mirari Vos, weergegeven bij Haag : 179. 
125 Aubert : Pie Neuf : 12 e.v. en passim. 
1 2 β Aubert: Pie Neuf : 19, 189 en passim en Hayward: Pie Neuf : 

68 e.v. 
127 Brom: Broere: 328 en M a n n i n g : Van Bomel: 24 Зе. . 
128 Smits-Van Son 25 dec. 1848. M a p 13A. B.A. D e n Bosch; cfr. 

Albers I I : 49. 
129 Van Son-Zwijsen 3 mei 1853. Pap. Zwijsen. Ook in Bossche 

Bijdragen 1953: 39 e.v. 
is» Van Son-Van Berkel 2 okt. 1848. Copie M a p 13B. B.A. D e n 

Bosch, 
" i Van der Hors t-Van Son 4 okt. 1848. M a p 13A. B.A. D e n Bosch; 

cfr. Witlox II: 183. 
132 Wit lox I I : 184 en 186 en M a n n i n g : Van Bommel : 247 e.v. 
133 Aangehaald bij Wit lox II : 186. 
134 N u y e n s : Aprilbeweging: 110. 
iss Zie Handel ingen grondwet I en I I : passim; cfr. Wit lox I I : 2 8 9 -

315 en Prins: 3 5 1 . 
ізв Van der Mándele : 1-10 en 43 . 
« τ Albers I I : 159. 
138 Colenbrander: Wil lem I I : 225 e.v. en Boogman: N a p i e r : 186 e.v. 
is« Aubert: Pie Neuf : 224 e.v. 
140 Voor Van Son zie blz. 76. Broere wordt in het volgend hoofd

stuk besproken. 
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1 4 1 Circulaire aan de correspondenten van De Tijd maart 1848. Pap. 
Cramer, 

ι « Zie blz. 61 en 64. 
i « Zie hoofdstuk I. 
i « Cf r. Boogman : Napier : 188. 
145 Zie blz. 69. 
ΐ4β Levensbericht Mij. Ned. Letterk. door H. A. A. van Berckel blz. 

61 e.v. 
1 4 7 Cramer-Meylink 6 nov. 1848. Copie. Pap. Cramer. 
148 Nuyens-Cramer 6 febr. 1884. Pap. Cramer. 
149 Nuyens : Gesch. I l l : 119. 
150 N o t u l e n vergadering 29 oktober 1848. Pap. Cramer. 

IV. LA J E U N E H O L L A N D E T I J D E N S 
D E V E R K I E Z I N G S S T R I J D V A N 1848 

1 Zie blz. 77. 
2 De inhoud van de brochure is alleen bekend uit De Katholiek 

deel 14: 33^Í6. 
3 D e Katholiek deel 14: ЪЬ—^6. Broere-Cramer 1, 6 en 23 aug. 

1848 plus drie ongedateerde brieven. Pap. Cramer. 
4 Volgens Broere-Cramer 6 aug. 1848. D e brieven van Cramer 

aan Broere zijn niet bewaard. 
5 Broere-Cramer 23 aug. 1848 en ongedateerd, 
β Zie boven blz. 77. 
ч Lib. Rat. VI : 9 ; cf r. Brom : Broere : 3 2 7 e.v. 
8 D e Liedekerke-De La Sarraz 15 maart en 17 mei 1845. (copie 

H e n s e n ) A.R.A. 
β Broere-Cramer 23 aug. 1848. 

i» Smits-Van Son 25 dec. 1848. M a p 13A. Pap. Van Son, ook 
afgedrukt in Albers I I : 49. 

« Van Vree-Zwijsen 5 okt. 1848. B.A. D e n Bosch. 
12 Circulaire 26 okt. 1848. Pap. Cramer. 
1» Zie boven blz. 69. 
1 4 Alleen van deze vergadering bestaan uitvoerige notulen: drie 

verslagen, waarvan twee van Cramer en één waarschijnlijk van 
Van Romunde afkomstig zijn. Alle zijn in de Pap. Cramer; cfr. 
ook Lib. Rat. V I : 19 e.v. en het verslag bij Albers I I : 149. 

15 Rüter I : 67 ; In Vrijh. Herb. ; 213 en Brom: Broere passim. 
ie D e foutieve schrijfwijze Goldschmidt in de notulen is, naar men 

mag aannemen, een vergissing van Cramer. 
17 N . N . B . W . I V : OIO en 1039; Corr. Fruin: 45 en 4 8 ; R.G.P. 90 : 

38 en 42 . 
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ie N.N.B.W. Χ: 1195. 
ι» N.N.B.W. II: 1325 en W. F. Prins: Sloet tot Oldhuis in De 

Gids 1949 IV: 22-50. 
2 0 In één van de andere notulen staat in het handschrift van Cra

mer: „Thorbeckeclubs". 
21 Zie boven biz. 83. 
22 Notu len 4 nov. 1848 en Lib. Rat. V I : 20. Pap . Cramer; cfr. Al-

bers I I : 151 . O p verzoek van de vergadering werden van nu af 
aan korte verslagen samengesteld, die slechts de genomen beslui
ten moesten weergeven. Deze notulen bevinden zich in de Pap . 
Cramer. 

23 Zie boven blz. 71. 
24 Cramer-Meylink 6 nov. 1848, waarin Cramer Meylink probeert 

over te halen Thorbecke te steunen ondanks „het hooger onder
wijs, de kleine seminariën en Katwijk; Thorbecke's stijfhoofdig
heid; zijne woorden aan U, enz. enz." 

25 Dit blijkt uit de brief Van Vree-Cramer б nov. 1848. Pap. 
Cramer. 

2« Cramer-Meylink 6 nov. 1848. copie. Pap. Cramer. 
2 7 Van Vree-Cramer б nov. 1848 en Van Vree-Meylink 10 nov. 

1848. Pap. Cramer. 
2β Cramer-Meylink б nov. 1848. copie; Van Vree-Meylink 10 nov. 

1848 notulen verg. 11 nov. 1848. Pap. Cramer. 
29 Bronnen als noot 27 en 28, verder de notulen van 4 en 11 nov. 

1848. Pap. Cramer. 
θ 0 Cramer-Meylink 6 nov. 1848. 
31 De Ridder: Crise I I : 219; De Bosch Kemper V: Lett. Aant.: 

284; Onze Eeuw 1905 I: 315 en Sautijn Kluit: Arnhemsche 
Cour.: 105 en 113. 

32 Rapport gouvern. N . Hol l . 20 nov. 1848. copie Rüter. 
ss Van Vree-Cramer 11 nov. 1848. Pap . Cramer. 
34 Van Vree-Meyl ink 10 nov. 1848 en Van Vree -Cramer 11 nov. 

1848. Pap . Cramer, cfr. Albers I I : 152. 
ss Van Vree-Meyl ink 10 nov. 1848. 
зв Zel fde brief als noot 3 5. 
37 Van Vree-Cramer 11 nov. 1848 en brief noot 35. 
зв Albers ( I I : 155) verandert ten onrechte d e door Van Vree ge

noemde G o u d s m i t in Goldschmidt ; cfr. boven noot 16. 
зв Van Vree-Meyl ink 15 nov. 1848. P a p . Cramer. 
40 Van Vree-Meyl ink 15 nov. 1848. cfr. Albers I I : 155 e.v. 
4i Zel fde brief als noot 40. 
42 B r u g m a n s : Thorbecke: 110. 
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« Van Assen-Groen 17 juli en 4 nov. 1849 in R.G.P. 90: blz. 
29 en 35. 

4 4 Baud-Rochussen 22 okt. 1849 en aantekeningen Baud 23 okt. 
1849 in Alberts: Baud: 160 en 181. 

« Koenigsmarck-Radowitz 1 nov. 1849 in Alberts: Baud: 189; 
Dubois de Saligny-Tocqueville 25 okt. 1849 in Alberts: Baud: 
163 e.v. 

4 6 Notulen van de vergadering en Lib. Rat. VI: 21. Pap. Cramer. 
« Zie over hem A.G.N. X: 76; N.N.B.W. I l l : 236 en De Vrank-

rijker: 61. 
4 8 De Clercq-Cramer nov. 1848. Pap. Cramer. 
4 9 Cramer-Meylink 6 nov. 1848, gedeeltelijk weergegeven bij Al

bers И: 151. 
so Lib. Rat. VI: 22 e.v. 
si Van Vree-Cramer 6 nov. 1848 en Van Vree-Meylink 10 nov. 

1848. Pap. Cramer. 
5 2 Handelingen Grondwet III: 19 e.v. 
6 3 Het program is in extenso afgedrukt bij Albers II : 157. De in

deling is echter zoals in deze studie en niet zoals bij Albers is 
aangegeven. 

s4 Lib. Rat. VI : 2 3 en 24 ; zie boven blz. 90. 
5 5 Beide circulaires bevinden zich in het archief-Cramer. 
se De Tijd 6 nov. 1848 en volgende dagen. 
57 De Tijd 7, 14 en 18 nov. 1848. 
se De Toekomst 28 september 1851. 
so Duchastel-Cramer ce dimanche. Pap. Cramer. 
«о N.R.C. 22 nov. 1848; De Nederlander 21, 26 nov. en 27 dec. 

1848; Utrechtse Provinciale en Stadscourant 22 nov. 1848. Gem. 
Arch. Utrecht. 

β 1 Cramer-Meylink 6 nov. 1848 en Duchastel-Cramer 21 nov. 1848. 
Pap. Cramer. 

«2 Schmitz: Schiedam: 95-103-
вз Heeringa: Uit de geschiedenis van Schiedam. Bijdr. Vad. Gesch. 

en Oudh. 4de reeks 10 (1911): 228 e.v. 
6 4 Quack: Herinneringen: 19. 
es De Tijd 20 nov. 1848; N.R.C. 20 en 27 nov. 1848. 
«e De Nederlander 28 nov. 1848. 
6 7 Zie boven blz. 73. 
es Notulen 17 nov. 1848. Pap. Cramer. 
в« De Tijd 21 nov. 1848; N.R.C. 20 en 21 nov. 1848; zie ook blz. 

95 in het 5e hoofdstuk. 
7 0 Zie boven blz. 85 e.v. 
« De Tijd 9 nov. 1848. 
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" Als noot 68. 
73 Van Vree-Cramer 6 en 11 nov. 1848. 
74 Als noot 68. 
75 Geciteerd in D e Tijd van 31 juli 1850; cfr. N . R . C . 16 en 27 

nov. 1848. 
7« D e Neder lander 16, 17, 20, 21 en 28 nov. 1848. 
77 Rapport gouv. N . Hol land 20 nov. 1848. copie Riiter. 
7β Rapport gouv. N . Hol land 26 febr. 1849. copie Riiter. 
7fl DeTijd23dec. 1848. 
s» Rapport gouv. N. Holland-Willem II 14 dec. 1848. copie Riiter. 
8i Smits-Van Vree 27 juli 1846 (B.A. Haarlem) noemt 600 abon

nees; Smits-Zwijsen 23 dec. 1852 (B.A. Utrecht) noemt 800 
abonnees; F. N. Smits: Levensbeschrijving van Judocus: 5 noemt 
voor 1849 700 abonnees. 

8 2 P. van Cranenburgh-Cramer ongedateerd 1849. P a p . Cramer. 
83 M a p Verkiezingen. Pap. Cramer; cfr. Albers I I : 160 en Wit lox : 

Varia: 207. 
8 4 Rapport gouv. N . Hol l . -Wi l lem I I jan. 1849. copie Riiter. 

V. H E T S T R E V E N N A A R E E N 
K A T H O L I E K E A S S O C I A T I E 1848-1850 

ι D e Tijd 20 dec. 1848; Aubert: Pie N e u f : 59 e.v. 
2 Van Vree-Cramer 26 okt. en 3 nov. 1848, afgedrukt bij Albers 

II , bijlage I. 
3 Smits-Thijm 25 febr. 1852. Bibl. Thijm. 
* Smits-Zwijsen 28 dec. 1850. B.A. D e n Bosch; cfr. Rogier: Schrik

beeld: 220 e.v. 
« Zie boven blz. 82. 
8 Fouquier-Tinvi l le was een berucht openbaar aanklager tijdens 

het schrikbewind van Robespierre. 
7 D e k k e r : Uitkomst : 5-8, 26 en 8 1 . 
8 Van Vree-Zwijsen 9 juni 1853. B.A. Utrecht. 
8 Lib. Rat. V I : 2. 

1 0 Een zuster van Lurasco was de tweede vrouw van Cramers schoon
vader Wansink. 

n Smits-Zwijsen 28 dec. 1850 B.A. Den Bosch; Brom: Broere: 
367; A.J.:J. Α.: blz. 118. 

is Lib. Rat. VI: 2. 
is A.J.:J. A.:blz. 279. 
14 Brom: Thijm: hoofdstuk Thijm en de politiek; Witlox: Thijm 

en de staatspartij in Varia Historica en A. J.: J. Α.: blz. 277-293. 
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ι« N.N.B.W. IX: 882. 
ie Zie boven blz. 85. 
1 7 Notulen verg. 23 dec. 1848. 
1 8 In de notulen Van 3 maart 1850 wordt hij voor het laatst genoemd, 
i» Lib. Rat. VI: 32. 
«o N.N.B.W. IV: 111 en Levensber. Mij. Ned. Letterk. 1868 

blz. 3 e.v. 
«ι Lib. Rat. VI: 78. 
22 N.N.B.W. II : 915 en Levensber. Mij. Ned. Lett. 1866 blz. 50 e.v. 
23 Zie boven blz. 69. 
2 4 „Malignant Romanist, subordinate tool of Rome", karakteristiek 

van Meylink door de Engelse gezant Napier in Boogman : Napier. 
25 In Vr. H. 269 e.v. 
2« Brom: Broere: 74. 
27 Lib. Rat. 11:4 e.v. en VI : 3 e.v. 
28 Dekker: Uitkomst: blz. 3 e.v. 
20 Broere-Cramer. 13 dec. (1851). Pap. Cramer. 
so Van Vree-Zwijsen, sabbato in albis 1851, 18 juni 1851. Pap. 

Zwijsen. Zie ook zijn geschrift: „Pourquoi désire-t'-on des ève-
cjues" van 1842. B.A. Haarlem. 

s» Van Vree-Zwijsen. 9 juni 1853- B.A. Utrecht. 
»2 Van Isacker: 201 e.V., Simon: Sterckx II: 332-364 en Aubert: 

Pie Neuf: 287 e.v. 
ss Van Vree-Zwijsen 19 febr., 4 juli 1849, 17 jan., 6 en 9 febr., 

maart 1850, april 1851, 22 juli 1852 en vele andere brieven. 
B.A. Den Bosch, 

s« Van der Loos V: 337. 
M Van Vree-Zwijsen, maart 1850. B.A. Den Bosch. 
3« Smits-Zwijsen, 5 april 1852. B.A. Den Bosch. 
37 Zie boven blz. 54 en De Liedekerke-Lightenvelt, 6 okt. 1849. 

A.R.A. 3096. 
se Van der Loos: Warmond: 304 e.v.; Van Vree-Zwijsen 19 febr. 

1849, B.A. Den Bosch. 
30 Manifestation van 24 febr. 1849, zie Van Santen blz. 36. 
4 0 Ch. de Martens: Le Guide Diplomatique I. Leipzig 1866 blz. 60; 

D. de Garcia de la Vega: Guide pratique des agents politiques 
du min. des affaires étrangères. Brussel 1852: blz. 25 e.v. 

4i Van Santen: blz. 36 e.v. 
42 D. de Garcia de la Vega: Guide pratique. Parijs 1883 s blz. 191; 

o.e. Parijs 1899 4 : blz. 190. 
« Zie boven blz. 73. 
4 4 Notulen verg. 4 nov. 1848. 
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4 5 Hanlo staat niet ingeschreven in het Haagse bevolkingsregister. 
46 Rapport gouv. N . Holl. 11 okt. 1847. copie Rüter. 
47 Duch.-Cramer 17 mei 1849. Pap. Cramer. 
*8 N.R.C. 20 en 21 nov. 1848. 
4» Statuten van „De Toekomst" in De Tijd 18 nov. 1848. 
5 0 Cramer-Meylink 6 nov. 1848. Pap. Cramer. 
5 1 Van Vree-Cramer 6 nov. 1848. Pap. Cramer, cfr. Witlox: Du

chastel: 69 e.v. 
5 2 Voor Duchastel zie Witlox: Duchastel; Rogier: Schrikbeeld: 2 1 -

27enDuChastel:1830. 
53 Al deze brieven bevinden zich in het archief Cramer. 
5 4 Biogr. Nat. de Belg. VI sub voce du Chastel. 
5 5 Deze en volgende bizonderheden uit De Stein: Annuaire de la 

noblesse de Belgique 1858: 83 en 1890: 401^Í03. 
s« Van Rappard-Van Sonsbeeck: 20 juni 1851 A.R.A.; cfr. De Stein: 

Annuaire 1890. blz. 393 en L'État présent de la noblesse au 
royaume de Belgique. Brussel 1961 deel Π: 96 e.v. 

8 7 Zie voor deze periode vooral Du Chastel: 1830 en Rogier: Schrik
beeld: 22 noot 1. 

»e Du Chastel: 1830: 195. 
M Duch.-Cramer 27 dec. 1848 en 10 mrt 1855. Pap. Cramer. 
6 0 Duch.-Cramer 8 sept. 1851 en ce dimanche à midi. Pap. Cramer. 
61 Duch.-Cramer ce 4 avril. 
«2 Cfr. Rogier: Schrikbeeld: 22 e.V.; Witlox: Duchastel: 82 e.v. en 

Albers II: 347. 
8 3 Dekker: Uitkomst: 78 e.v. 
«* Smits-Zwijsen 15 okt. 1850. B.A. Den Bosch. 
65 Smits-Zwijsen 1 nov. 1852. B.A. Den Bosch, 
ее Zie verder op blz. 122 e.v. 
87 In de brief staat „dat". 
ее Van Vree-Meylink 15 nov. 1848. Pap. Cramer, 
β» Van Son-Van der Horst 14 okt. 1848. copie B.A. Den Bosch. 

cfr. Witlox II : 185 e.v. 
70 Witlox II : 184 en Manning: Van Bommel: 248. 
7 1 Zie noot 69 en Van Son-Smits 29 dec. 1848. Pap. Cramer, in ex

tenso bij Albers II : 50 e.v. 
7 2 Cramer-Duchastel 20 nov. 1848 en Duchastel-Cramer 21 nov. 

1848. Pap. Cramer. 
7 3 Cramer-Duchastel 20 nov. 1848 en Duchastel-Cramer 6 dec. 

1848. 
7 4 Notulen verg. 23 dec. 1848. Pap. Cramer. 
7 5 Zie boven blz. 73 e.v. 
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7 6 Zie boven biz. 42 e. v. 
7 7 Notulen van deze vergadering en Smits-Van Son 25 dec. 1848. 

B.A. Den Bosch; cfr. Handelingen grondwet HI: 654. 
78 Smits-Van Son 25 dec. 1848, in extenso Albers И: 49 e.v. 
7» Van Son-Smits 29 dec. 1848. Pap. Cramer, in extenso Albers Π: 

50 e.v. 
so Notulen verg. 29 dec. 1848. 
8 1 Zie boven biz. 74 e.v. 
82 Nuyens Gesch. 111:108. 
вз Klikspaan : Studententypen. Den Haag 1963:180. 
84 De Tijd Idee. 1848. 
ss DeTijd2ldec. 1848. 
ее Van Vree-Cramer 29 dec. 1848. Pap. Cramer. 
β7 Notulen verg. 29 dec. 1848. 
88 Lib. Rat. VI: 18. 
8» Smits-Van Son 5 juli 1848. B.A. Den Bosch en Smits-Zwijsen 

6 april 1853. B.A. Utrecht, 
«o Zie boven blz. 21. 
ei Duch.-Cramer 9 jan. 1849. Cfr. Handelingen 1849 blz. 33 e.v. 

enDeBmynel: 32. 
9 2 Tijdens het ministerie Donker-De Kempenaer stemden de 

katholieken in de Staten-Generaal gedeeltelijk met het conserva-
tief-liberale ministerie, gedeeltelijk met de Thorbeckiaanse op
positie mee; cfr. De Bruyne I: 1-57; zie ook hoofdstuk VIII, par. 
1 van dit boek en blz. 114 e.v. 

9 3 In hun briefwisseling werd voortdurend geklaagd over gebrek 
aan eenheid onder de katholieke Kamerleden o.a. Belgrado-Van 
Nispen; Van Vree-Zwijsen 20 en 24 sept. 1849. B.A. Den Bosch; 
Duch.-Cramer 7 febr. 1849, 2 maart 1850. Pap. Cramer. 

β* Zie boven blz. 54. 
es Van Vree-Zwijsen 6 dec. 1848, 27 febr. en 25 mrt 1849. Pap. 

Zwijsen. Brieven van Zwijsen aan Van Vree over deze kwestie 
zijn niet bewaard, 

»e Zie boven blz. 99-
fl7 Aubert: Pie Neuf: 59 e.v.; Lex. f. Theologie u. Kirche VI: 69 

- 72. Freiburg 1961; De Katholiek deel 15:62-76. 
«β Notulen verg. 29 dec. 1848. 
β» Zie boven blz. 22; Duch.-Cramer 8 jan. en 7 febr. 1849. Pap. 

Cramer, 
io» Duch.-Cramer 8 jan. 1849. 
ιοί Duch.-Cramer 9 febr. ( 1849). 
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102 Duch.-Cramer 7 febr. 1849 en 9 febr. ( 1849). 
юз Notulen van de verg. en Lib. Rat. VI : 31 en 34. 
104 De statuten zijn in hun definitieve versie volledig afgedrukt in 

Albers II: bijlage II. 
io* Aantekening van Smits op het ontwerp van de statuten. Pap. 

Cramer, cfr. Witlox II: 194. 
loe Notulen verg. 1 en 15 mrt 1849. 
ют Duch.-Cramer 6 april 1849. 
ios Notulen van de verg. 20 april 1849. 
к» De Katholiek deel 15:188-203. 
»o Zie noot 109. 
i » A.G.N. X: 66 e.v.; Nuyens: Gesch. Ill: 121 e.V.; De Bruyne I: 

1-57. 
из Duch.-Cramer 3 mrt 1849. Pap. Cramer, 
из Zie boven biz. 64. 
и* Cfr. De Tijd 20 mrt 1848, 4 en 16 febr. 1849- Zie ook Albers II: 

81 en 84 en Witlox II: 207. 
« s Van Bommel-Van der Horst 18 april 1849. B.A. Utrecht, 
" β Staatsblad 1849 nr. 3. 
i " De Tijd 17 en 22 jan. 1849,4,15 en 22 febr. 1849. 
не Duch.-Cramer 30 jan. 1849. 
и» Duch.-Cramer 7 febr. 1849-
«o Notulen verg. 10 febr. 1849. 
121 Mededelingen in De Tijd van febr. en mrt 1849. Het adres is 

gepubliceerd in De Tijd van 22 febr. 1849; cfr. Albers II: 166 
en 179 e.v. 

122 Handelingen 1 8 4 9 : 1 7 0 . 
123 Van Assen-Groen 5 mrt 1849 in R.G.P. 9 0 : 852. 
124 Thorbecke aan zijn vrouw 24 febr. 1849 in Japikse: Brieven: 82. 
125 Duch.-Cramer 3 mrt 1849. 
12e Kladaantekeningen van J. С Baud in Alberts: Baud: 141 e.v. 

Alberts vermeldt niet, dat het gesprek over de hoger-onderwijs-
commissie gaat. „Sehr...." kan alleen maar Schrant zijn. Zie over 
deze Leidse hoogleraar Rogier: Een stem der Katholieke Verlich
ting. Nijmegen 1954 en de daar opgegeven literatuur. 

127 Alberts: Baud 35 en 150; R.G.P. 9 0 : 8 5 3 ; Rogier: Staatsgreep: 
2 1 2 ; Colenbrander: Schimmelpenninck: 185; In Vr. H.: 114 e.v. 
en Van Weideren Rengers 1:13. 

128 Mutsaers-Van Son woensdagavond. B.A. Den Bosch. 
120 Duch.-Cramer 20 mrt 1849. 
130 Duch.-Cramer 20, 23, 27 mrt en 2 april 1849. 
« ι Van Vree-Zwijsen 25 mrt 1849. B.A. Den Bosch. 
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isa Smits-Van Son 5 april 1849; Duch.-Cramer 20 mrt 1849; cfr. 
D e Tijd 27 mrt 1849. 

" s Handel ingen grondwet I I I : 843 en 850; cfr. D e Vries: Wil lem 
I I I : 37 e.v. en 102. 

134 D e Tijd 3 ,10 mrt en 28 april 1849-
« e Van Vree-Zwijsen 7 mei 1849 en D . G. Bijvoet-Van Son 14 mrt 

1849. B.A. D e n Bosch. 
13« Handel ingen 1849 I I : 486; cfr. D e Bruyne I : 32 e.v. 
IST N o t u l e n verg. 1 mrt 1849. 
" β N o t u l e n verg. 14 okt. 1849 en Lib. Rat. V I : 32. 
139 Duch.-Cramer 28 febr. 1849, zie voor Bosch van Drakestein 

N.N.B.W. VIII: 187. 
140 N o t u l e n verg. 1 en 15 mrt 1849. 
" i Zie boven blz. 111 . 
142 Duch.-Cramer 6 april 1849. 
143 Zie volgend hoofdstuk. 
144 Van Kints-Cramer 8 juni 1849. Pap. Cramer. 
" s Van Vree-Cramer 13 okt. 1849. Pap. Cramer, gedeeltelijk bij 

Albers I I : 53. 
" β Scholten: Thorbecke: 121 e.v.; D e Bruyne I : 431 en Van Wei

deren Rengers I : 23. 
147 D e Tij d 5 sept. 1849 e.v. 
14« Van Vree-Cramer 6 sept. 1849. Pap. Cramer. 
14» N o t u l e n verg. 14 okt. 1849. Smits hoorde er nog officieel bij en 

werd steeds als absent genoteerd. 
и » Zie hoofdstuk 8. 
i*i Van Vree-Cramer 13 okt. 1849. Pap. Cramer, gedeeltelijk bij 

Albers I I : 53. 
isa Cramer-Van Berkel 19 okt. 1849. Pap. Van Berkel. Zie ook bo

ven blz. 94. 
« 3 Zie boven blz. 74 en 108 e.v. 
154 Zie boven blz. 77. 
I M Z i e voor D o m m e r : N . N . B . W . I X : 2 0 3 ; Kath. Neder land I I : 298; 

Wit lox II en Albers II passim. 
we D e Bruyne I : 25; Boogman: N a p i e r : 196 en N . N . B . W . I : 1381. 
157 Van Vree-Zwijsen 8 mei 1853. B.A. Utrecht; Zwijsen-Van Vree 

12 dec. 1852. B.A. Haarlem. 
и в Belgrado-Van Nispen 29 sept. 1851 en 1 april 1853. Pap. van 

Nispen. 
159 Van Vree-Zwijsen 20 sept. 1849. B.A. D e n Bosch. 
ιβο Van Vree-Zwijsen 24 sept. 1849. B.A. D e n Bosch. 
« ι Van Son-Zwijsen 26 april 1853. B.A. D e n Bosch. 
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ιβζ Notulen verg. 13 okt. 1849. 
івэ Duch.-Cramer, ce samedi. 
1β* Duch.-Cramer, ce dimanche; De Toekomst 27 juli 1851. 
ι«5 De Toekomst resp. van 20 juli, 8 juni en 9 mrt 1851. 
ιββ Duch.-Cramer 31 mei en 1 juni 1849. 
ιβτ Duch.-Cramer 9 dec. 1849. 
ιββ Duch.-Cramer 19 en 24 juni 1849. 
ιββ Duch.-Cramer, ce mardi. 
ITO Duch.-Cramer 20 nov. en 9 dec. 1849. 
" i DuChastel: 1830: 196. 
1 7 2 Duch.-Cramer : au club ce mercredi. 
" 3 Duch.-Cramer 1 mei 1850. 
IM Lib. Rat. VI: 55. 
" s Duch.-Cramer 2 mrt 1850. 
"β Van Vree-Zwijsen 17 jan. 1850; cfr. In Vr. Η.: 75. 
"7 Duch.-Cramer 1 mei 1850. 
"β DeBruynel: 117-135 en 144-146. 
1 7 9 Aantekening van Smits op het ontwerp. Pap. Cramer. 
ie» Bijlagen van de notulen 21 april 1850. 
iel Notu len verg. 21 april 1850; cfr. Wit lox I I : 190. 
is« Lib. Rat. V I : 31 . 
183 Notulen verg. 5 mei 1850; Lib. Rat. V I : 32; cfr. Wit lox I I : 191. 
is* Cramer-Schaepman 3 jan. 1871. B.A. Utrecht. 
iss Cfr. Van Vree-Zwijsen 2 aug. 1853. B.A. Utrecht. 
ιββ Woorden van Thijm, aangehaald bij Witlox II: 103. Over de 

Willibrordusvereniging: Lib. Rat. VI: 75-102. 
i 8 7 Cramer-Lurasco 23 juli 1853. Pap. Cramer, 
ιββ Van Vree-Van Nispen 27 jan. 1853. Pap. Van Nispen; Van 

Vree-Zwijsen 9 juni en 9 nov. 1853. B.A. Utrecht, 
ie» Dekker: Uitkomst: 102. 
ι»» Duch.-Cramer 6 jan. en 14 febr. 1851. 
" i Cramer-Zwijsen 4 mrt 1851. B.A. Den Bosch en De Tijd 19 febr. 

1849. 
if l2 Notulen verg. 3 aug. 1850; Lurasco-Cramer 6 aug. 1850. Pap. 

Cramer. 

VI. HET COMITÉ EN HET JOURNALISTIEKE WERK 
VAN CRAMER EN DUCHASTEL 

1 Zie boven hoofdstuk V, paragraaf 5. 
2 De Tijd 1 mrt 1849 (artikel uit Rheinische Volkshalle); De 

Tijd 1 nov. 1850 (artikel van L'Ami de la Religion); cfr. Dek
ker: Uitkomst: 67. 
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3 Cramer motiveert zijn breuk met Montalembert door Veuillot 
voor te stellen als het slachtoffer van de heerszucht van Mon
talembert en van de Franse bisschop Dupanloup. Lib. Rat. VI: 
62-73 en 101 e.V. 

4 Dekker: Uitkomst: 59 e.V. 
» Notulen verg. 1 mrt 1849; Lib. Rat. VI: 34. 
β Duch.-Cramer 8 mrt en 10 april 1849. 
7 Ingesloten bij brief Duch.-Cramer 14 aug. 1849; cfr. het Avant-

propos in de Mémoire. 
8 Ongeveer een twintigtal brieven van Van Vree aan Cramer 

(mrt-sept. 1849) gaan over de Mémoire. 
β Nuyens: Gesch. I l l : 123. 

1 0 Smits-Cramer ongedateerd. Pap. Cramer. 
« Van Vree-Cramer 7 okt. 1849; De Katholiek deel 16: 197-200. 
1 2 Van Bommel-Cramer okt. 1849. Pap. Cramer, 
и Lib. Rat. VI: 43 e.V.; cfr. Albers II: 184. 
1 4 Van Bommel-Van der Horst 23 nov. en 17 dec. 1849. B.A. 

Utrecht. 
is Zie Witlox: Duch.: 47 e.v. 
ie Baud-Rochussen 22 okt. 1849 in Alberts : Baud : 160. 
17 C.N.S. 1849 blz. 333 e.v. 
18 Duch.-Cramer 3 en 8 jan. 1850 en ce dimanche; Le Publiciste 

31 dec. 1849. 
ι» Duch.-Cramer 27 febr. (1850). 
2» Duch.-Cramer 20 en 26 nov., 9 en 31 dec. 1849; cfr. Witlox: 

Duch. : 49 e.v. 
2 i Exemplaar met vermelding van Cramer als auteur bevindt zich 

in de pap. Cramer. 
22 De geschiedenis van dit blad, Le Publiciste, is in grote lijnen 

beschreven bij Witlox: Duch.: 27 e.v. 
23 Sautijn Kluit: Journal: 94 e.V.; Rüter I: 370 e.v. 
2* Zie boven blz. 26 en 27. 
25 Duch-Cramer 17 febr. 1849. 
2« Duch.-Cramer 10 april 1849. 
27 Zie boven blz. 128 e.v. 
28 Duch.-Cramer, ce mercredi. 
29 Duch.-Cramer 6 en 17 april 1849; Van Vree-Cramer 21 april 

1849. Pap. Cramer. 
3° De in noot 29 genoemde brief van Van Vree is in gedeelten af

gedrukt bij Albers II: 185; Witlox: Duch.: 28 en Witlox II: 94. 
ai Notulen verg. 20 april 1849; Lib. Rat. VI: 35 e.v. 
»2 Zie boven blz. 118. 
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*з Duch.-Cramer, ce samedi en 17 mei 1849. 
з* D u c h . - C r a m e r 8 mei 1849. 
3 5 D u c h . - C r a m e r 10 april 1849 en ce mercredi matin. 
s e D u c h . - C r a m e r ce samedi en 1 juni 1849; cfr. boven blz. 26 e.v. 
3 7 D u c h . - C r a m e r 17 mei 1849 en ce dimanche. 
3« D u c h . - C r a m e r 10 en 17 april 1849. 
3 9 D u c h . - C r a m e r 31 mei en 1 juni 1849; cfr. boven blz. 122. 
4 0 D u c h . - C r a m e r ce samedi en 17 aug. 1849. 
4 1 Duch.-Cramer, ce lundi. 
4 2 Circulaire van 22 aug. 1849. Pap. Cramer, afgedrukt bij Albers 

I I : bijlage III . 
4 3 N o t u l e n verg. 14 okt. 1849. 
4 4 Min. raad 9 en 12 aug. 1849 in Witlox : Duch. 34. 
« Duch.-Cramer 17 aug. 1849. 
« Boogman: Duitse Bond II: 508; Cramer: Parlement: 149. 
4 7 Kab. raad 22 aug. 1849. A.R.A.; Cramer: Par lement : 155. 
4 8 D u c h . - C r a m e r ce jeudi. 
4» Zelfde brief als noot 48. 
so N o t u l e n verg. 14 okt. 1849, in extenso bij Wi t lox : D u c h . : 32. 
si Le Publiciste 12 t.m. 16 dec. en 24 dec. 1849, 23, 27 en 29 april 

1850. 
52 D u c h . - C r a m e r 7 sept, en 7 dec. 1849, 15 en 29 april 1850 en 

ce samedi. 
53 Van Bommel-Van der Hors t 23 nov., 17 dec. 1849, 22 jan. 1850. 

B.A. Utrecht. 
« Le Publiciste 3, 13, 17 nov., 6 en 8 dec. 1849, 22 mrt, 4 en 9 

april 1850. 
e s J. C. Z i m m e r m a n : D e geschiedenis van een Frans dagblad, i n : 

D e Gids 1865 I V : 312. 
se Le Publiciste 7 t.m. 18 mei 1850. 
5 7 Lijst van abonnees in pap. Cramer. 
se R.G.P. 9 0 : 195; Smits-Zwijsen 23 dec. 1852. B.A. D e n Bosch. 
5 9 Van Vree-Cramer 4 sept, en 26 okt. 1849. Pap. Cramer. 
•o Van Son-Cramer 25 okt. 1849. Pap. Cramer. 
6 1 Rogier: D e N e d . pers : 6 e.v. 
«2 D u c h . - C r a m e r ce samedi, ce vendredi en 5 m r t 1850. 
8 3 D u c h . - C r a m e r club ce vendredi. 
6 4 Over Boulanger, die niet in het Haagse bevolkingsregister voor

komt, zijn geen gegevens voorhanden. 
β ί G a g n e u x - C r a m e r 24 april 1850. Pap. Cramer. 
ее Le Publiciste 25, 26 en 27 febr., 23 en 24 mrt, 5 en 13 april 1850. 
βτ Le Publiciste 1 en 7 jan. 1850. 

262 



Noten biz. 138-142 

6 8 De Toekomst nr. 135 e.v. 
m Lurasco-Cramer 6 aug. 1850. Pap. Cramer. 
70 Rogier: Schrikbeeld: 232. 
7 i Bevolkingsregister Den Haag. 
и Zie boven biz. 18,19 en 57-61. 
та Duch.-Cramer 7 sept. 1849. 
74 Le Publiciste 8 nov. 1849 en 21 mrt 1850. 
78 N.N.B.W. I I : 1390. 
те Le Publiciste 4 en 5 dec. 1849. 
77 D e Tijd 10 dec. 1849; cfr. 4 okt. 1850 en 6 nov. 1852. 
78 D u c h . - C r a m e r 8 en 18 sept. 1849. 
7» Z i e boven biz. 29. 
so D u c h . - C r a m e r 8 en 18 sept. 1849. 
8 1 Duch.-Cramer club ce vendredi. 
82 Rogier : W a p : 193. 
83 Le Publiciste 2 april 1850. 
M Deze typering komt van Vas Dias ' grootste tegenstander: Iz. J. 

Lion in diens brochure: M r . F. A. van Hal l en D e Constitutio
neel, D e n H a a g 1856 2; 15. 

ω N.N.B.W. I: 281. 
8« Blok: Haagse Pers: 209 e.v. en 226 e.V.; Philalethes: De dag

bladen in Nederland. Den Haag 1858 2 blz. 37 e.V.; Sautijn 
Kluit: Handelsblad: 77. 

8 7 Zie literatuur noot 86 en Cramer: Parlement: 70 e.v., 248 e.V.; 
Lion: Mijn staatkundig leven, Den Haag 1865 blz. 4 e.v. 

8 8 Duch.-Cramer club ce vendredi. 
8 9 Lurasco-Cramer 6 aug. 1850 en bijlagen. Pap. Cramer. 
«o R.G.P. 90:155, 228 en 235. 
»» N.N.B.W. I: 444-446; Stein: 146 en Meeter: 32, 42 en 272. 
вг Rüter III: 386 en 494; Meeter: 33 en 261 en Sautijn Kluit: 

Handelsblad : 74 e.v. 
9 3 Sautijn Kluit: o.e.: 74; Meeter: 305 en Duch.-Cramer ce jeudi 

matin. 
M Lurasco-Cramer 6 aug. 1850 en bijlagen. Pap. Cramer.. 
95 Zie Rogier: De Ned. Pers : 9. 
9в Notulen verg. 23 dec. 1849, in extenso bij Witlox: Duch.: 41 e.v. 
97 Notulen verg. 30 dec. 1849, weergegeven bij Witlox: Duch.: 42 

e.v. Witlox laat echter de woorden achter „te wijzigen" achter
wege, waardoor een niet geheel juist beeld ontstaat. 

«e De bescheiden van Le Publiciste bevinden zich in de Pap. Cramer. 
»» Zie boven blz. 125. 
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loo De K.B. bezit een exemplaar van 1 nov. 1849-30 juni 1850. 
Dertien nummers uit die periode ontbreken. Ook in juli 1850 
verscheen Le Pubi. De N.R.C, van 1 aug. 1850 meldt dat Le 
Pubi, aangekondigd heeft haar verschijning met ingang van 
1 aug. voorlopig te moeten staken. Ook Cramer (Lib. Rat. VI: 
36) noemt ultimo juli als sluitdatum. 

i0 1 Notulen verg. 3 aug. 1850 en Lurasco-Cramer 6 en 12 aug. 1850. 
102 In vogelvlucht over een eeuw Ten Hagen. Den Haag z.j.: 10. 
ios Notulen verg. 27 april 1851; Cramer-Lurasco 13 febr. 1851. 

Pap. Cramer. 
104 Smits-Van Vree 1 jan. 1853. B.A. Haarlem. 
ios Duchastel-Cramer ce dimanche à midi. 
ιοβ Witlox.-Duch.:46. 
io? Duch.-Cramer 6 dec. 1850; 19 jan. 1851 en 18 mrt 1851. 
ios Duch.-Cramer 23 april en 8 juni 1851. 
io* Zie voor Von Maltitz: De Vries: Koningschap: 93 en Witlox: 

Studiën: 58 e.V. 
«о Duch.-Cramer 28 nov. 1851. 
m Duch.-Cramer 27 april 1853. 
«г De Bosch Kemper IV: Lett. Aant. : 144. 
и з Prospectus en specimen van sept. 1850 in Persmuseum Amster

dam. 
и * Duch.-Cramer 22 mrt 1851. 
u s Duch.-Cramer 16 april, 23 en 27 mei 1851 en ce jeudi. 
" β Duch.-Cramer 17 en 21 juni 1851. 
i " Duch.-Cramer 24 juli en 26 sept. 1851. 
" β N.N.B.W. VIII: 638. 
«β Van Soest-Sirtema 1 mrt 1856. K.B. Den Haag. 

VII. НЕТ VERLANGEN NAAR EIGEN BISSCHOPPEN 

ι Albers II: 199 e.V.; Manning: Van Bommel: 239. 
2 Zie boven blz. 74 e.v. 
s Zijn naam komt voor onder de copie-Cramer van het leken

rekest, maar is daar doorgestreept. Onder de copie-Van der Horst 
staat alleen de naam van zijn broer F. W. J. Van den Aardwegh. 

4 Zie boven blz. 50. 
s Aubert : Pie Neuf : 27-40 ; Hales : Pio Nono : 87 e.v. 
β Notulen verg. 29 dec. 1848; Duch.-Cramer 8 jan. 1849. 
7 Vertaling volgens De Tijd 10 jan. 1849; cfr. Albers II : 206. 
β Duch.-Cramer 10 jan. 1849. 
» DeTijd 14 juli 1849. 

io Poelhekke in Arch, gesch. Kath. Kerk jrg. II : blz. 332 noot. 
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« Albers II : 201 e.V.; Witlox: Duch.: 78; In Vr. H.: 83 e.v. en 
Manning: Van Bommel: 250. 

12 De Liedekerke-Lightenvelt 6 okt. 1849 en Antonelli-De Liede-
kerke 20 sept. 1849. A.R.A. 3096. 

1 8 Duch.-Cramer maandag 15 april 1850, door Albers (II : 205) 
verkeerd gedateerd op 1849. 

" Duch.-Cramer 19 juli 1849. 
is Van Vree-Zwijsen 14 juni en 4 juli 1849. B.A. Den Bosch, 
ie Duch.-Cramer 19 juli 1849; cfr. Albers II : 203. 
17 Duch.-Cramer 20 juli 1849. 
ie Zie N.N.B.W. III: 190 en Manning: Van Bommel: passim, 
ifl VanVree-Cramer26en29jul i l849. 
20 Van Vree-Cramer 21 april 1849. 
21 Albers II : 202; Manning: Van Bommel: 250 en Van Vree-Zwij-

sen 4 juli 1849. B.A. Den Bosch. 
22 Albers II : 197 e.v.; Witlox: Duch.: 78; In Vr. H.: 84 en Man

ning: Van Bommel: 250. 
ω Volledig afgedrukt als bij lage V in Albers II. 
2 4 Het origineel is in het Frans. 
« Cfr. Duch.-Cramer 30 jan., 16 febr. en 22 mrt 1851. 
г» InVr. H.: 239 e.v. 
2 7 Dank zij de hulp van drs. Th. Van Eupen c.s.s.r. heb ik de peti

tie van de pastoors gevonden in de Monumenta Historica jrg. II 
(1950) blz. 35 e.v. (historisch tijdschrift van de Redemptoristen 
voor eigen gebruik). 

2e H. Mosmans: Het Redemptoristenklooster Wittern, Roermond 
1936 blz. 86 e.v. 

2« Albers II: bijlage V. 
»» Handboekje 1852 blz. 209; cfr. De Katholiek deel 17: 399. 
31 De Katholiek deel 17: 3 9 8 ^ 0 0 ; De Tijd 14 sept. 1850. 
32 De Liedekerke-Lightenvelt 6 okt. 1849. A.R.A. 3096. 
33 Antonelli-De Liedekerke 20 sept. 1849. A.R.A. 3096. 
34 Z i e boven blz. 103. 
35 Lightenvelt-Mutsaers 27 okt. 1849. A.R.A. 3096; cfr. In Vr. 

H . : 8 5 . 
3« Mutsaers-Lightenvelt 27 okt. 1849. A.R.A. 3096. 
37 Antonelli-De Liedekerke 23 april 1850. A.R.A. 3096. 
3 8 „Pour se débarasser des importunités de Belgrado". 
s« De Liedekerke-Van Sonsbeeck 17 april 1850. A.R.A. 3096. 
« Alberts: Baud: 183 e.V.; De Vries: Thorbecke: 43; De Vries: 

Koningschap: 91 e.v. en Witlox: Studiën: 21 e.v. 
44 Van Sonsbeeck-Van Bommel 25 dec. 1849 in Manning: Van 

Bommel: 251. 
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« R.G.P. 90: 103 en 107; Boogman: Duitse Bond II : 724; H. van 
Α.: Herinneringen: 234 en Zwart: Brieven: 29 en 39. 

4 3 Manning: Van Bommel: 251. 
« Van Bommel-Van der Horst 7 en 26 febr. 1850. B.A. Utrecht; 

cfr. Manning: Van Bommel: 251 e.v. 
« Duch.-Cramer ce jeudi, 23 en 27 febr. 1850; cfr. Albers И: 232 

enWitlox:Duch.:78. 
*9 Duch.-Cramer 15 april 1850. 
4 7 De Vries: Koningschap: 36 e.V., 48 e.v.; In Vr. H. 86 e.v. 
« Advies Raad van State 21 mei 1850. A.R.A. 3096. 
4 9 Van Sonsbeeck-De Liedekerke 23 mrt 1850 en De Liedekerke-

Van Sonsbeeck 2 juni 1850. A.R.A. 3096. 
5« De Liedekerke : Rapporti : 12 e.v. 
s l De Liedekerke-Van Sonsbeeck 5 aug. 1851. A.R.A. en Zwijsen-

Van Vree 12 dec. 1852. B.A. Haarlem. 
s* Van Bommel-Van der Horst 26 febr. 1850. B.A. Utrecht; cfr. 

Manning: Van Bommel: 253. 
5 3 Aanmerkingen op rapport van de Raad van State 25 mei 1850. 

A.R.A. 3096. 
e* Van Sonsbeeck-Willem III 20 juni 1850. A.R.A. 3096; cfr. De 

Vries: Koningschap: 55 en In Vr. H.: 87. 
и Van Rappard-Van Sonsbeeck 26 juni 1850. A.R.A. 3096. 
«e Smits-Zwijsen 8 april 1850; Van Vree-Cramer 27 jan. 1850 en 

Manning: Van Bommel: 253 e.v. 
5 7 Van Vree-Zwijsen mrt 1850. B.A. Den Bosch. cfr. Curium-

Van Bommel in Manning: Van Bommel: 254, noot 3. 
«e Van der Loos V: 296 en In Vr. H. : 87. 
s» Van Vree-Zwijsen 17 jan. 1850. B.A. Den Bosch; Zwijsen-Van 

Vree 24 jan. 1850. B.A. Haarlem. 
•o N.N.B.W. IX: 1243, maar vooral Verhaegen: Van der Vrecken. 
9 1 Manning: Van Bommel: 254 e.v. 
93 Evangelische Kerkbode 31 mei 1850. 
вз Smits-Zwijsen 8 april 1850. B.A. Den Bosch; cfr. Witlox: Stu

diën: 7 en Manning: Van Bommel: 253 e.v. 
84 Kabinetsraad 14 aug. 1850. A.R.A., uitvoerig bij Witlox: Studiën: 

14 e.v.; cfr. De Vries: Koningschap: 60. 
es Willem Il l-Van Sonsbeeck 22 nov. 1850. A.R.A. 3096. cfr. 

I n V r . H . : 8 8 . 
ее Duch.-Cramer 1 okt. 1850. 
« Smits-Zwijsen 15 okt. 1850. B.A. Den Bosch. 
«e Smits-Van Son 21 jan. 1851. B.A. Den Bosch; cfr. Albers II : 

218. 
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·* Albers II : 209. 
το Van Vree-Zwijsen sabbato in albis 1851 en 18 juni 1851. B.A. 

Den Bosch. 
71 Van Sonsbeeck-De Liedekerke 8 okt. 1851. A.R.A. 3096. 
« De Liedekerke-Van Sonsbeeck 29 okt. 1851. A.R.A. 3096. 
та De Liedekerke-Van Sonsbeeck 27 aug. 1851. A.R.A. 3096. 
" Zelfde brief als noot 73. 
w De Liedekerke-Van Sonsbeeck 29 okt. en 30 dec. 1851. A.R.A. 

3096. 
7β Smits-Zwijsen 15 okt. 1850. B.A. Den Bosch. 
77 De Vries: Koningschap: 49; Witlox: Studiën: 10. 
78 Duch.-Cramer 25 okt. en 3 dec. 1850; De Tijd 15 okt., 12 nov. 

en 3 dec. 1850. 
7β Handelingen godsdienst I: 63; cfr. Albers И: 207 en 228 e.V.; 

InVr.H.:88. 
8 0 Albers II, bijlage X. Het volgende is aanvulling op en correctie 

van AlbersII: 207. 
ei Van Nispen van Sevenaar-Zwijsen 7 sept. 1853. B.A. Utrecht. 
82 Voor hun politieke instelling zie Smits-Zwijsen 30 juni 1851. 

B.A. Den Bosch en Kath. Nederl. II: 283. 
вз Mutsaers-Zwijsen 2 febr. 1851. B.A. Den Bosch. 
e« Van Vree-Zwijsen 17 jan. 1850. B.A. Den Bosch. 
es Van Son-Zwijsen 3 mei 1853 in Bossche Bijdragen 1953: 39 e.v. 
e« Mutsaers-Zwijsen 2 febr. 1851. B.A. Den Bosch. Tot nu toe 

werd aangenomen, dat er 12 kamerleden getekend hadden en 
dat er slechts 15 katholieken vanaf sept. 1850 in de Tweede Ka
mer zaten. cfr. Albers II : 207 en In Vr. H. : 88. 

e7 Zwart: Brieven: 28. 
ее Van Vree-Zwijsen 6 jan. 1851. B.A. Den Bosch; Zwijsen-Van 

Vree 16 jan. 1851. B.A. Haarlem, cfr. Albers II: 209 e.v. en 
224enInVr.H.:89. 

»» Zwijsen-Van Vree 12 febr. 1851. B.A. Haarlem. 
e» Zie boven blz. 146. 
« De Katholiek deel 17: 398^00, deel 19: 14-22; De Tijd 14 

sept, 15 okt., 12 nov., 23 nov. en 3 dec. 1850. 
β« Notulen verg. 16 febr. 1851; Lib. Rat. VI: 39; cfr. Albers II: 

219 e.v. 
«3 Zie boven blz. 142. 
e* The English Catholics 1850-1950, London 1950: blz. 107 e.v. 
9 5 Circulaire van Cramer 5 april 1850. 
»e Meylink-Cramer 3 en 21 april 1851; Van Vree-Cramer paas

maandag 1851. Pap. Cramer. 
•7 J. de Vries in Tijdschr. v. Gesch. I960:414. 
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ее Meylink-Cramer 3 april 1851; Duch.-Cramer 29 mrt 1851. 
Pap. Cramer, cfr. D e Tijd 7 april 1851. 

β» Duch.-Cramer 22 mrt 1851. 
loo Belgrado-Cramer 20 mrt 1851. Pap. Cramer. 
ιοί Bijlage X I I in Albers I I . 
юг Van Vree-Cramer paasmaandag 1851. Pap. Cramer. 
юз Cramer-Lurasco 15 dec. 1852 en 6 febr. 1853. Pap. Cramer. 
1 0 4 Van Vree-Cramer 6 sept. 1849. Pap. Cramer. 
ios Smits-Zwijsen 4 dec. 1850. B.A. D e n Bosch. 
io» Smits-Zwijsen 18 febr. 1852. B.A. D e n Bosch. 
« τ Van H o o y d o n k - D e n Dubbelden 4 dec. 1850. B.A. Den Bosch, 

cfr. Albers I I : 281 . 
ios Zwijsen-Van Vree 20 juni 1852 en 14 mrt 1853. B.A. Haarlem. 
io« Cramer-Zwijsen 6 april 1851. B.A. D e n Bosch. 
n o Wilmer-Zwijsen 2 april 1851 en Van Hooydonk-Zwijsen 9 april 

1851. B.A. D e n Bosch. 
m Van Vree-Zwijsen sabbato in albis 1851. B.A. D e n Bosch. 
и 2 Cramer heeft een map met brieven gezonden uit de voornaamste 

plaatsen van Brabant, bewaard, waarin deze motieven voor weige
ring tot medewerking gegeven worden. 

ι « D e Toekomst 27 april 1851. 
114 Van Nispen-Cramer 22 april 1851 en Meylink-Cramer 21 april 

1851. Pap. Cramer. 
115 Van N i s p e n - C r a m e r 26 april 1851. Pap. Cramer. 
n o Zie voor het volgende: notulen verg. 27 april 1851 en Lib. Rat. 

V I : 40 e.v. 
117 D i t deel van de notulen is uitgebreid weergegeven bij Albers I I : 

221 . 
« e Zie boven blz. 127. 
« e Lib. Rat. V I : 60. 
120 Duch.-Cramer 29 april 18 51. 
121 Duch.-Cramer 30 jan. en 14 febr. 1851. 
122 Duch.-Cramer 22 mrt 1851. 
123 Brieven uit deze plaatsen in de pap. Cramer. 
124 Zwijsen-Van Vree 20 juni 1852. B.A. Haarlem. 
125 Lurasco-Cramer 27 dec. 1852. Pap. Cramer. 
12e Ministerraad van 14 jan. 1851 in Wit lox : Studiën: 17 en 18; 

Van Sonsbeeck-Willem III 13 febr. 1851. A.R.A. 3096; cfr. De 
Vries: Koningschap: 66. 

127 Zie boven blz. 153-
12e Van Sonsbeeck-Willem III 13 febr. 1851; cfr. blz. 153 e.v. 
12« Van Rappard-Wi l l em III 27 febr. 1851 in D e Vries: Koning

schap: 70. 
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«о Duch.-Cramer 22 mrt 1851. 
lai De Vries: Koningschap: 66. 
132 Duch.-Cramer 22 en 29 mrt 1851, cfr. Wit lox : D u c h . : 79 en 80. 
133 Adres aan de minister van buitenl. zaken, gedateerd D e n H a a g 

26 mrt 1851 ( ingekomen 2 mei 1851) A.R.A. 3096. 
I M Van Sonsbeeck-Wil lem I I I 19 mei 1851. A.R.A. 3096. 
iss ZieAlbersII:236. 
ізв Van Rappard-Van Sonsbeeck 20 juni 1851. A.R.A. 3096. 
137 De brief van Duchastel, waarin deze Cramer schrijft, dat de 

koning de minister carte blanche gegeven heeft, is van 4 april 
1852 en niet van 4 april 1851, zoals Albers (II: 238) meedeelt, 

iss Zie boven blz. 106. 
«e Van Sonsbeeck—De Liedekerke 8 juli 1851. A.R.A. 3096. 
140 De Rayneval-Drouyn de Lhuys 24 juni 1853 in Cornelissen: 187. 
1*1 Van Bommel-Van Wijkerslooth 3 mei 1851. B.A. Haarlem; cfr. 

Albers II: 213. 
142 Manning: Van Bommel: 256. 
1« Van Bommel-Van der Horst 4 april 1851. B.A. Utrecht, 
i " Van Bommel-Van der Horst 23 mrt 1848. B.A. Utrecht; De 

Liedekerke-Lightenvelt 24 nov. 1848. A.R.A. copie Hensen; 
cfr. Aubert: Pie Neuf: 283-

«s Smits-Cramer 8 aug. 1851. Pap. Cramer; De Tijd 5 aug. 1851. 
we Manning: Van Bommel: 253. 
1« Zie boven blz. 152 e.v. 
ne De Liedekerke-Van Sonsbeeck 5 aug. 1851. A.R.A. 3096. 
1« Zie blz. 154 e.v. 
150 Van W i n t e r s h o v e n - C r a m e r 1851 ( o n g e d a t . ) . P a p . Cramer. 
151 Cfr. blz. 155. 
152 Verhaegen: Van der Vrecken: 134 e.v. 
iss Zie boven blz. 166. 
154 Verhaegen : Van der Vrecken : 143. 
155 Cfr. Aubert : Pie N e u f : 290. 
is« D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 10 aug. 1851. A.R.A. 3096. 
157 Van Sonsbeeck-De Liedekerke 8 okt. 1 8 5 1 . A.R.A. 3096. 
ie» Zie boven blz. 156. 
i 5 9 J. Schmidl in: Papstgeschichte der neuesten Zeit, deel I. München 

19ЗЗ. blz. 551 e.v.; J. Lef Ion: La crise révolutionnaire 1 7 8 9 -
1846. Parijs 1949. blz. 439 e.v.; Hales : Pio N o n o : 30 e.v. 

ιβο Zie boven blz. 53. 
ι« ! Hayward : Pie N e u f : 42 e.v.; Aubert : Pie N e u f : 73 e.v. 
i«2 Aubert : o.e.: 85 en Hayward : o.e.: 130, 175 en 4 1 3 . 
íes V a n гее-Zwijsen 6 febr. 1850. B.A. D e n Bosch. 
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ш Van Vree-Zwijsen 9 febr. 1850. B.A. Den Bosch. 

íes Duchastel-Cramer 26 nov. 1849 en 29 april 1850. 

ιββ Le Publiciste 16, 18, 21 en 24 april 1850. 

ι«? De Tijd 12 juni 1850. 

ιββ Belgrado kreeg als vice-superior van de Hollandse Zending een 

toelage van de Nederlandse regering. 

m Van Vree-Zwijsen sabbato in albis 1851. B.A. Den Bosch, 

" β Van Vree-Zwij sen 31 mei 18 5 3. B. A. Utrecht. 

171 Zie voor deze zonderlinge steun aan Van Hall: Belgrado-An-

tonelli 1 mei 1853 in Albers II : 412 en Belgrado-Cramer 30 

april 1853 in Albers II : 400; cfr. Van Dam van Isselt-Van Hall 

29.juni 1854 in R.G.P. 90:931. 

172 Aubert : Pie N e u f : 280 e. v. 

ITS Van Sonsbeeck-De Liedekerke 8 nov. 1851 . A.R.A. 3 0 9 6 ; Man

n i n g : Van B o m m e l : 257. 

174 D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 15 nov. 1851. A.R.A. 3096. D e 

brief van Belgrado d.d. 11 nov. 1851 (Albers I I : 2 4 1 ) , waarin 

deze aandrong o p spoed, kan op de pauselijke beslissing van 15 

nov. geen invloed uitgeoefend hebben. D e snelste postverbinding 

d u u r d e minstens een wede. 

" s Z i e Albers I I : 243 e.V.; W i t l o x : Studiën: 18 e.v. en In Vr . H . : 
90 e.v. 

" β Van Sonsbeeck-Wil lem I I I 23 dec. 1851. A.R.A. 3096. 

177 V a n R a p p a r d - V a n Sonsbeeck 9 jan. 1852. A.R.A. 3096. 

« e Van Sonsbeeck-Wil lem III 21 febr. 1852. A.R.A. 3096. 

« e Van Sonsbeeck-De Liedekerke 29 mrt 1852. A.R.A. 3096. 

ieo M i n . raad 17 febr. 18 5 2 in W i t l o x ¡Studiën : 19 e.v. 

i«i Van R a p p a r d - V a n Sonsbeeck 20 mrt 1852. A.R.A. 3096. 
isa Van Sonsbeeck-Wil lem I I I 22 mr t 1852. A.R.A. 3096. 
183 Albers I I : 246. 
ie* D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 30 april 1852. A.R.A. 3096. 
ie» D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 6 mei 1852. A.R.A. 3096. 

ιββ D e Liedekerke-Van Sonsbeek 28 mei en 25 juni 1852. A.R.A. 

3096. 

187 D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 28 mei 1852. A.R.A. 3096. 

ιββ Belgrado-Van Sonsbeeck 23 juni 1852. A.R.A. 3096. cfr. Al

bers I I : 248. 

ie« V a n Sonsbeeck-De Liedekerke 18 juli 1852. A.R.A. 3096. 

ιβο Van Sonsbeeck-Wil lem III 23 juli 1852. A.R.A. 3096. 

i«i V a n R a p p a r d - V a n Sonsbeeck 7 aug. 1852. A.R.A. 3096. 

192 Van Sonsbeeck-Belgrado 14 aug. 1852. A.R.A. 3096. 
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Noten bh. 172-176 

ι*» De Liedekerke-Van Sonsbeeck 25 juni 1852. A.R.A. 3096. 
IM Van Bommel-Van der Horst 4 april 1851. Β.Α. Utrecht, 
ι*» De Liedekerke-Van Sonsbeeck 1 aug. 1852. A.R.A. 3096. 
we Duch.-Cramer 27 sept. 1852; cfr. Albers II: 249 e.v. 
ιβτ De Liedekerke-Van Sonsbeeck 27 aug., 31 aug. en 5 sept. 1852. 

A.R.A. 3096. 
ιββ Belgrado-Van Sonsbeeck 17 sept. 1852. A.R.A. 3096. 
19« Van Sonsbeeck-Willem III 20 sept. 1852. A.R.A. 3096. 
200 Ministerraad 21 sept. 1852 in Witlox: Studiën: 20. 
201 Van Sonsbeeck-Willem III 21 sept. 1852 in D e Vries: Koning

schap: 9 1 . 

202 Zie Albers II: 280 e.v.; In Vr. H.: 91 e.v. en Manning: Van 
Bommel: 257. 

203 Antonelli-Belgrado 9 okt. 1852. in: Albers II: 256. 
204 D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 27 aug. 1851 A.R.A. 3096. 
205 Manning: Van Bommel: 257 en In Vr. H.: 93 . 
20β D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 28 mei 1852 A.R.A. 3096. 
207 Zie Albers II: 281 e.v. 

208 Brieven Lurasco-Cramer van okt. 1852 tot okt. 1853. Pap. Cra
mer. 

20» D e Liedekerice-Van Zuylen 22 jan. 1853. A.R.A. 3 0 9 6 ; cfr. 

Hensen: 149. 
210 Strens-Van Zuylen 16 febr. 1853. A.R.A. 3096. 
г " Van Zuylen-De Liedekerke 18 febr. 1 8 5 3 ; Van Zuylen-Strens 

18 febr. 1853 A.R.A. 3096. 
212 D e Liedekerke-Van Zuylen 4 en 9 mrt 1853, cfr. Nuyens: Gesch. 

III: l64enInVr.H.:93e.v. 
213 Zie Albers II: 4 1 6 - 4 1 9 . 
si4 Van Vree-Zwijsen 31 mei 1853 B.A. Utrecht. 
215 Min. raad 9 april 1850 in Witlox: Studiën: 10 -13 . 
2ΐβ Van Sonsbeeck-Belgrado 24 mrt 1852. A.R.A. 3096; Handelin

gengodsd. 1:157. 
217 D e Liedekerke-Van Sonsbeeck 28 mei 1852. A.R.A. 3096. 
218 Belgrado-Antonelli 18 sept, en 17 okt. 1852 in Albers II: 254 

en 255. 
21» Van Sonsbeeck-Willem III 20 sept. 1852. A.R.A. 3096; min.-

raad 21 sept. 1852 in Witlox: Studiën: 20. 
220 Van Sonsbeeck-Belgrado 16 okt. 1852. A.R.A. 3096. 
221 Belgrado-Antonelli 18 okt. 18 5 2 in Albers II : 25 5 e.v. 
222 Belgrado-Antonelli 18 okt. 1852 in Albers II: 256; Van Zuylen 

in de Tweede Kamer 18 april 1853 in Handelingen godsd. I: 
275. 
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Noten biz. 176-180 

223 Handel ingen godsd. I : 275, I I : 458, I I I : 360 en 364. 

224 Strens 20 aug. 1853 in Handel ingen godsd. I I : 458 . 

225 Albers II: 255-259-
22e Fransoni-Belgrado 30 dec. 1852 in Albers II: 259-
227 De Liedekerke-Van Sonsbeek 9 jan. 1853 A.R.A. 3096. 
22e Smits-Cramer 23 juli 1853. Pap. Cramer. 
22A Dommer 6 dec. 1853 in Handelingen godsd. I l l : 358. 
230 Thorbecke 6 dec. 1853 in Handel ingen godsd. I l l : 362. 
231 Belgrado-Cramer 14 dec. 1853. Pap. Cramer; cfr. Be lgrado-An-

tonelli 5 mei 1853 in Albers I I : 265 e.v. 
232 Strens 6 dec. 1853 in Handel ingen godsd. I l l : 368 . 
233 Min . raad 22 mrt 1853 in W i t l o x : Studiën: 9 3 . 
234 Hande l ingen godsdienst IH : 3 51 en 370. 

235 Belgrado-Fransoni 12 jan. 1853, geciteerd door Lightenvelt in 
Handel ingen godsdienst I I I : 350 ; cfr. Belgrado-Antonel l i 5 mei 
1853 in Albers I I : 265. 

23β Zie vorige noot. 

237 M i n . raad 22 m r t 1853 in W i t l o x : Studiën: 9 3 . 

238 Open Brief 24 nov. 1853 in Handel ingen godsdienst I I I : 342 e.v. 
23» Handel ingen Tweede Kamer 1 8 5 4 - 1 8 5 5 : 69 e.v. 
240 Van Z u y l e n - D e Liedekerke 7 en 13 april 1853; D e Liedekerke-

Antonell i 10 mei en 27 juni 1853. A.R.A. 3096. 
241 Antone l l i -Van Hal l 1 juni en 4 aug. 1853. A.R.A. 3096. 
242 Lightenvel t -Van Hall 30 juli 1853. A.R.A. 3096. 
243 D e Liedekerke-Van Hall 18 sept. 1853. A.R.A. 3096. 
2*4 Zie Albers I I : 254 e.v.; in mindere mate W i t l o x : Studiën: 93 e.v. 
245 Hande l ingen godsd. III : 3 5 1 . 
24β Lurasco-Cramer 23 en 29 juli 1853. P a p . Cramer 

247 Antonel l i-Belgrado 29 juli 1853 in Albers I I : 267. 

248 Lightenvelt-Van Son 2 okt. 1849. B.A. D e n Bosch. 

24» D e Rayneval-Drouyn de Lhuys 14 okt. 1853 in Cornelissen: 197. 

250 D e Liedekerke-Van Hal l 12 jan. 1854. A.R.A. 3096. 

251 H a n d e l i n g e n Tweede Kamer 1 8 5 5 : 1 3 1 e.v. 

252 Deze brief komt niet voor in de publicatie van de brieven van het 

Franse gezantschap in Rome, gepubliceerd door Cornelissen (zie 

literatuurlijst). 

253 D e Liedekerk^-Van Hal l 10 nov. 1853. A.R.A. 3096 en Luras

co-Cramer 8 okt. 1853. Pap. Cramer. 

254 Duchaste l-Cramer 6 dec. 1852 en 4 jan. 1853. 

255 D e Boer: D e val van Thor . in T . v. G. 4 4 jrg. ( 1 9 2 9 ) : 142 e.v. 

25β D e Rayneval-Drouyn de Lhuys 4, 10 en 30 juni 1853, D r o u y n 

d e L h u y s - D e Rayneval 16 juni 1853, D ' A n d r é - D r o u y n de Lhuys 
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26 april 1853 in Comelissen: 175-198; cfr. Van Dam van Isselt-
Van Hall 29 juni 1854 in R.G.P. 90:931. 

257 Zie boven blz. 176 e.v. 

258 Depêche met aantekening in A.R.A. 3096. 

« e Van Zuylen-Strens 24 jan. 1853. A.R.A. 3096. 
2βο Strens-Van Zuylen 6 febr. 1853; Van Z u y l e n - D e Liedekerke 18 

en 23 febr. 1853, Van Zuylen-Strens 18 febr. 1853. A.R.A 

3096. 

«ei D e Liedekerke-Van Zuylen 4 en 9 mrt 1853. A.R.A. 3096. 

»es M i n . raad van 22 mrt 1853 e.v. in W i t l o x : Studiën: 9 3 . 
2«з Belgrado-Antonel l i 18 okt. 18 5 2 in Albers 11:285. 
2*4 Fransoni-Belgrado 30 dec. 1852 in Albers I I : 259. 
205 Zie boven blz. 174 en Albers II : 280 e.v. 
2«« D u c h . - C r a m e r 30 nov. en 6 dec. 1852. Pap. Cramer. 
2β7 Cfr. Albers I I : 2 8 7 ; Lurasco-Cramer 15 okt. 1853. P a p . Cramer. 

2ββ Cfr. rede van V a n H a l l in d e Tweede Kamer o p 29 nov. 1852 in 

H a n d e l i n g e n godsd. 1:148 e.v. 

2*9 H a n d e l i n g e n godsd. I I I : 343 en 3 5 1 . 

270 H a n d e l i n g e n godsd. III : 343 en 368. 

271 Belgrado-Fransoni 12 jan. 1853 in H a n d e l i n g e n godsd. I I I : 350. 

272 D e Liedekerke-Van Zuylen 22 jan. 1853. A.R.A. 3096, ook in 

H e n s e n : 152. 

273 Van Z u y l e n - D e Liedekerke 18 febr. 1853. A.R.A. 3096, ook in 

H e n s e n : 153. 

274 Lightenvelt-Van H a l l 11 aug. 1853, A n t o n e l l i - D e Liedekerke 

21 april 1853. A.R.A. 3096; D e Rayneval-Drouyn de Lhuys 24 

juni en 20 juli 1853 in Comelissen: 187 en 195. 

275 D e Liedekerke-Van H a l l 10 nov. 1853. A.R.A. 3096. 

27β Zie Hayward : Pie N e u f : 175 en Aubert : Pie N e u f : 85 . 

277 Antonel l i-Belgrado 24 april, 5 en 29 sept. 1853 in Albers И : 
264 e.V., 272 e.v. 

27β Zel fde brief als noot 275. 

27» Z i e Albers Π : 442 e.v. 

280 D e Liedekerke-Van H a l l 15 jan. 1854. A.R.A. 3096. 

2βι Zel fde brief als noot 275. 

2β2 Smits-Zwijsen 4 jan. 1854. B.A. Utrecht . 

283 Van гее-Zwijsen 7 juni en 9 nov. 1853. B.A. Utrecht. 
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Noten biz. 184-188 

Vili. DE KIESWET VAN THORBECKE 
EN DE VERKIEZINGEN VAN 1850 

ι Zie boven biz. 83 e.V.; Lib. Rat. VI: 17. 
2 Zie boven blz. 113 e.v. 
3 Zie boven hoofdstuk V noot 111; cfr. Verberne: Gesch. 1850 I: 

172 e.V.; Van Weideren Rengers I: 5-24. 
4 Zie boven blz. 114. 
s De Tijd 10 mrt 1849. 
β De Tijd 11,19 en 28 juli 1849. 
7 Van Vree-Cramer 6 sept. 1849. Pap. Cramer; zie ook hoofd

stuk IX. 
β Kab. raad 22 aug. 1849. A.R.A. 
9 De Tijd van 10 okt. 1849 en volgende dagen. 

ι» J. С Baud-Rochussen 22 okt. 1849 in Alberts: Baud: 160. 
1 1 Missives van Dubois de Saligny en Koenigsmarck in Alberts: 

Baud: 163 en 184. 
1 2 Zie boven blz. 90 e.v. 
is De Vries: Koningschap: 24 noot 1. De Vries geeft geen bronnen 

en geen aanduiding van de datering der brieven, 
ι* Van Vree-Cramer 10 okt. 1849. Pap. Cramer. 
ι* Cfr. Japikse: Brieven: 86 e.v. 
ie Boreel : Herinneringen : 379 e.v. 
1 7 Karakteristiek van Koenigsmarck in Alberts: Baud: 184; zie ook 

boven blz. 151. 
ie Japikse: Brieven: 87. 
ie Duch.-Cramer 13 okt. 1849. 
2« Japikse: Brieven: 86. 
si De Tijd 3 en 5 nov. 1849. 
22 Van Vree-Cramer 25 dec. 1849. Pap. Cramer. 
23 Handelingen 1849-1850: 54-98; De Tijd 12-17 dec. 1849; De 

Katholiek deel 16: 349-364 en deel 17: 24-^0; Van Weideren 
Rengers I: 33. 

2 4 De officiële getallen van Nijmegen (bij Rogier in Numaga jrg. 
IV (1957); blz. 70 e.v.) wijken af van die van Dommer. Deze 
deelde in de Kamer mede, dat hij het schependom niet meegeteld 
had. 

M Van Bommel-Van der Horst 22 jan. 1850. B.A. Utrecht, cfr. 
Manning: Van Bommel: 252. 

2« Handelingen 1849-1850: Bijlagen: 241 e.v. 
2 7 DeBruynel : 117 e.v. 
28 De Tijd 25 jan. 1850. 
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Noten blz. 188-194 

«β De Tijd 14-18 en 25-28 mei 1850. 
з* De Tijd 17 mei 1850. 
«ι De Tijd 17 juni 1850; 3 dec. 1851 en 2 juni 1852 e.v. 
sa Van Vree-Cramer 13 mrt 1852. Pap. Cramer. 
ss Smits-Cramer 26 juli 1851. Pap. Cramer; Smits-Zwijsen 13 jan. 

en 21 okt. 1852. B.A. Den Bosch. 
»* Zie boven blz. 79. 
3 5 Duch.-Cramer 14 j uli 18 5 2 en ce samedi, 
se Dekker : Uitkomst : 80. 
ST Van Nispen-Van Vree 26 jan. 1853. B.A. Haarlem, 
se Van Vree-Zwijsen 22 en 24 dec. 1853, Van Nispen-Zwijsen 25 

dec. 1853. B.A. Utrecht. 
39 Notulen vergadering 3 mrt 1850. 
40 Notulen vergadering 17 mrt 1850. 
« Handelingen 8 juni 1850: blz. 7 e.v.; cfr. De Bruyne I: 122. 
42 Zie boven blz. 124 e.v. 
43 Notulen verg. 21 april 1850; afgedrukt bij Wit lox: II: 191. 
44 Zie boven blz. 125. 
45 Notulen verg. 13 mei 1850. 
4β D e Tijd 5 juni 1850; N.R.C. 6 juni 1850. 
47 D e Tijd 16, 27 mei en 3 juni 1850. 
48 Handelingen 6 juni 1850 blz. 13 e.v.; Brugmans: Thorbecke: 

120; Zwart: Duymaer: 64. cfr. Boogman: Duitse Bond II: 650. 
4β D e Tijd 14 mei 1850. 
«o D e Bosch Kemper V : Lett. A a n t : 270. 
«ι J. de Vries in T. v. G. I 9 6 0 : 414. Het cijfer van 100.000 in 

A.G.N. X : 7 5 - 8 0 is onjuist, 
к Handelingen 8 juni 1850 e.v.; D e Bruyne 1:122. 
M Deze brochure bevindt zich in archief Cramer, cfr. De Tijd 

14 juni 1850. 
5 4 Handelingen 14 juni 1850: blz. 24; cfr. Nuyens: Gesch. Ill: 

125. 
β» De Tijd 24 juni 1850. 
6« Handelingen 22 juni 1850 blz. 16 en 24 juni 1850 blz. 10. 
57 Notulen verg. 24 juni 1850. 
«e Zie boven blz. 124 e.v. 
s» De Tijd 20 aug. 1850; Cramer: Brief: 37. 
«o De Tijd 21, 24 aug. en 9 sept. 1850. 
ei De Tijd 20 aug. 1850 e.v. 
«2 De Tijd 10, 20 aug. en 5 sept. 1850. 
es De Tijd 10 en 23 aug. 1850. 
34 Handelingen 14 juni 1850 blz. 3; De Tijd 18 juni 1850. 
es Zie Boogman: Napier. 
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Noten biz. 195-199 

«β De Tijd 10,19 en 20 aug. 1850. 
er D e T i j d 3 0 e n 3 1 juli 1850. 
6 8 Lehning: Van Bevervoorde: biz. 3 e.V.; De Nederlander 26 aug. 

t.m. 12 sept. 1850; De Tijd 24 aug. en 6 sept. 1850. 
«9 S. Kluit: Asmodée: 271. 
7o Zie boven biz. 37 e.v. en 59. 
7i De Bruyne I: 24; De Bosch Kemper V: Lett. Aant.: 259. 
72 Willmar aan min. van buitenl. zaken 20 april 1853 in T.v.G. 

1929: biz. 152. 
73 Boreel-Duymaer van Twist 20 april 1853 in Zwart: Brieven: 40. 
7* DeTijdSsept . 1850. 
7 5 Zie boven biz. 24. 
78 Zie over dit blad Rogier: Contra-revolutionaire journalistiek: 

233 e.v. 
77 De Nederlander 17 sept, tot 16 okt. 1850; cfr. R.G.P. 90: 65. 
78 De Tijd 23 sept, tot 10 okt. 1850. 
79 Anoniem verschenen, Amsterdam 1850. 
80 Van Vree-Cramer 20 nov. 1850. Pap. Cramer, 
si De Katholiek deel 19: 64-66. 
82 Van Bommel-Cramer 20 jan. 1851. Pap. Cramer. 
ω Duch.-Cramer 1 en 7 okt. 1850; Lib. Rat. VI: 54 e.V.; cfr. Wit-

lox: Duchastel: 52 e.v. 
м Zie boven blz. 142. 

IX. HET COMITÉ EN HET ONDERWIJS 

1 Colenbrander: Willem II: 225 e.v.; A. M. van der Giezen: 1848 
en de onderwijskwestie in De Gids 1948 IV: 105 e.v. 

2 De Bruyne I: 431; Van Weideren Rengers I: 23 en De Tijd 5 
sept. 1849 e.v. 

3 L. W. G. Scholten: Thorbecke: 122 e.v. 
4 Handelingen 1849. Bijlagen: 257 e.v. 
« Scholten: Thorbecke: 122. 
8 Van Vree-Cramer 6 sept. 1849. Pap. Cramer. 
7 Van Vree-Cramer 6 en 11 sept. 1849. Pap. Cramer; Van Vree-

Zwijsen 20 sept. 1849. Β. Α. Den Bosch. 
8 Van Vree-Cramer 19 sept. 1849. Pap. Cramer; Van Vree-

Zwijsen 20 sept. 1849. B.A. Den Bosch. 
» Van Vree-Zwijsen 20 en 24 sept. 1849. B.A. Den Bosch. 

« De Katholiek deel 16: 201-213. 
" Van Vree-Zwijsen 24 sept. 1849. B.A. Den Bosch, 
ia Den Dubbelden-Zwijsen 7 okt. 1849. B.A. Den Bosch. 
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No/en biz. 199-205 

1 3 Kort samengevat in: Beginselen en regelen vast te houden in een 
wet op het lager onderwijs, (handschrift Van Vree) B. A. Haar
lem; breder uitgewerkt in Van Vree-Cramer 26 nov. 1849 (Pap. 
Cramer) en Van Vree-Zwijsen 20 sept. 1849. Β.Α. Den Bosch. 

1 4 Een uitvoerige lofrede op Van Bommels opvattingen in Van 
Vree-Cramer pinksteren 1852. Pap. Cramer. 

1 5 Cfr. Manning: Van Bommel: 186 e.v. en 209 e.v. 
1 8 Goslinga: Groen: 278 e.v. 
1 7 Witlox II: 42 e.V.; Van der Does: Bijdrage: 145 e.v.; Goslinga: 

Groen: 281; In Vr. H.: 58 e.v. en Langedijk: Geschiedenis: 
45 e.v. 

is Handelingen 13 dec. 1849:93. 
!» Goslinga: Groen: 288; Van der Does: Bijdrage: 156 e.v. en 

305 e.V.; De Nederlander 5 sept. 1850. 
2 0 Beginselen en regelen etc. : 4. B. A. Haarlem. 
si Notulen verg. 14 okt. 1849. 
« Witlox 1: 3 7 ; zie ook boven blz. 14. 
2 3 Zie boven blz. 90 e.v. en 18 5. 
2 4 Duchastel-Cramer ce dimanche au soir (4 of 11 nov. 1849). 

Pap. Cramer. 
2 4 Duchastel-Cramer 16 nov. 1849. Pap. Cramer. 
2 6 Duchastel-Cramer ce samedi. Pap. Cramer. 
2 7 Zie boven blz. 122. 
2β Schol ten : Thorbecke : 12 5. 
*» Scholten: Thorbecke: 128; Thorbecke 1 dec. 1851 in Handelin

gen 1851-1852: 358 en 24 nov. 1852 in Handelingen 1852-
1853: 189. 

se Scholten: Thorbecke: 126; zie ook boven blz. 14. 
3 1 Van Vree-Cramer 26 nov. en 25 dec. 1849. Pap. Cramer. 
sa Zie boven blz. 123-
33 Het verslag van Cramer is noch in de notulen, noch in het Lib. 

Rat. weergegeven. Het is ook niet in de papieren Cramer aan
wezig, voor zover mij bekend. 

3* Zie boven blz. 199 e.v. 
35 Van Vree-Cramer 25 dec. 1849. Pap. Cramer. 
se Notulen verg. 23 dec. 1849. 
3 7 Van Vree-Cramer 25 dec. 1849. Pap. Cramer. 
за Belgrado-Zwijsen 2 okt. 1851. B.A. Den Bosch. 
зв Notulen verg. 30 dec. 1849. 
40 Van Vree-Cramer 26 nov. en 29 dec. 1849. Pap. Cramer. 

4 1 Geen van beide ontwerpen is in de papieren Cramer aanwezig. 
In de map: onderwijszaken bevinden zich wel losse vellen, o.a. 
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Noten biz. 205-209 

van de hand van Cramer, Smits en Van Vree met uiteenzettingen 
over de inrichting van het onderwijs, samenstelling van com
missies van toezicht enz. De vellen zijn duidelijk afkomstig uit 
een groter geheel, dat echter niet meer voorhanden is. 

4 2 Notulen verg. 3 maart 1850. 
« Van Vree-Zwijsen 20 sept. 1849. B.A. Den Bosch. 
4 * Van Vree-Cramer 27 jan. 1850. Pap. Cramer. 
45 Van Vree-Cramer 27 jan. 1850. Pap. Cramer; Van Vree-Zwij

sen 23 mrt 1851. B.A. Den Bosch. 
4« Aubert: Pie IX: 54 e.v. 
4 7 Proeve met kritiek van Smits in de marge en de definitieve 

versie van het rapport. Pap. Cramer. 
" Belgrado-Zwijsen 2 okt. 1851. B.A. Den Bosch. 
4» Zwijsen-Van Vree 21 sept. 1849. B.A. Haarlem. 
50 De Tijd 20 aug. 1850, 9 sept. 1850, 23 jan. 1851 en 1 mei 1852. 
5i Dekker: Uitkomst: 68 e.v. 
52 InVr. H.: 170-174. 
53 Van Oosterzee-Groen 28 sept. 1851 in R.G.P. 90: 85; cfr. Van 

Der Does: Bijdrage: 177. 
54 Van W e i d e r e n Rengers : I : 2 6 - 5 5 ; D e Bruyne I : 193 en Lange-

dijk: Geschiedenis : 82 e.v. 
65 Scholten: Thorbecke: 125. 
ее Brugmans : Thorbecke : 141 ; Scholten : Thorbecke : 13 3. 
57 Gosl inga: Groen. 
58 Scholten: Thorbecke: 131 en D e Vries: Thorbecke: 63 . 
5» Zie boven blz. 125. 
«» N o t u l e n verg. 5 mei 1850. 
«i Wolters 1 8 3 6 - 1 9 6 1 . G r o n i n g e n 1 9 6 1 : blz. 21 , 40, 9 8 ; Turks-

m a : Ople id ing : 60 e.v. Vóór de wet van 1857 werden de begrip
pen kweek- en normaalschool door elkaar gebruikt. 

«2 Rolduc 1 8 4 3 - 1 9 4 3 : 141 e.v. 
вз W i t l o x I I : 4 l . 
β4 W i t l o x I I : 5 1 . 
ее Lib. Rat. V: 20 e.v. 
ее Wolters 1836-1961. Groningen 1961 blz. 4 0 ^ 3 . 
«7 In Vr. H.: 305. 
«β Lib. Rat. V: 33 e.V.; Dekker: Uitkomst: 77 en Sautijn Kluit: 

Hydra: 324. 
«e Zie boven blz. 205 e.v. 
70 N o t u l e n verg. 13 mei 1850. 
71 Notulen verg. 13 mei en 24 juni 1850. 
72 N o t u l e n verg. 24 juni 1850. 
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Noten biz. 210-216 

те Smits-Zwijsen 4 dec. 1850. Β. Α. Den Bosch. 
7* Cramer-Lurasco 13 febr. 1851. Pap. Cramer. In Lib. Rat. VI: 

36-38 zeer apologetisch verslag over de geschiedenis van de 
oprichtingspogingen. 

7 5 Notulen verg. 16 febr. 1851, ook voor het volgende, 
те Notulen verg. 16 febr. 1851. 
" Cramer-Zwijsen 4 mrt 1851. B.A. Den Bosch. 
7 8 Cramer-Zwijsen 5 april 1851. B.A. Den Bosch. 
7 9 Brieven van Den Dubbelden, Zwijsen en Van Hooydonk aan 

Cramer maart 1851. Pap. Cramer; Zwijsen-Den Dubbelden 21 
mrt 1851. B.A. Den Bosch; cfr. Rolduc 1843-1943: 144. 

so Van Hooydonk-Zwijsen 10 mrt 1851. B.A. Den Bosch, 
si Cramer-Van Vree 15 april 1851. B.A. Haarlem. 
82 Aartspriesters aan Cramer mrt en april 1851. Pap. Cramer. 
83 Van Vree-Cramer paasmaandag 1851 (21 april). Pap. Cramer, 
β* Zelfde brief als noot 83. 
es Aubert: Pie Neuf: 74 en 184 e. v. 
ее Van Vree-Zwijsen sabbato in albis 1851. B.A. Den Bosch. 
β7 Van Vree-Zwijsen 18 juni 1851. B.A. Den Bosch. 
88 Cfr. Witlox II: 24. 
8» Duchastel-Cramer 29 april 1850. Pap. Cramer. 
9 0 Belgrado-Cramer 29 juli 1852. Pap. Cramer. Cramer heeft de 

brieven van Belgrado aan hem vóór mei 1852 niet bewaard, 
«i Zie boven blz. 160. 
«2 Zie echter ook blz. 15 5 e. v. 
»s Notulen verg. 27 april 1851, ook voor het volgende. 
M Zie boven blz. 161. 
es Smits-Cramer 10 juli 1851. Pap. Cramer. 
м Smits-Zwijsen 5 april en 17 juli 1852. B.A. Den Bosch. 
9 7 Van Vree-Cramer paasdag, 28 april, pinksteren en 2 juli 1852. 

Pap. Cramer; Van Vree-Van Nispen 27 jan. 1853. Pap. van 
Nispen. Van Vree-Zwijsen 18 juni 1851. B.A. Den Bosch; idem 
7,13 juni en 9 nov. 1853. B.A. Utrecht. 

9 8 Hartman-Cramer 18 april 1851. Pap. Cramer. 
9 9 Van Vree-Zwijsen 13 juni 1853. B.A. Utrecht. 

"o Zie boven blz. 126. 
ιοί Belgrado-Cramer 16 juli 1852. Pap. Cramer. 
ios Belgrado-Cramer aug. en 3 dec. 1852. Pap. Cramer. 
юз Notulen verg. 9 mei 1852; Lib. Rat. VI: 38 en 75; cfr. Witlox 

II: 193. 
"M Lib. Rat. VI: 38. 
1 0 5 Cramer-Lurasco 18 mrt 1853. Pap. Cramer. 
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Noten biz. 216-224 

ιοβ Van Vree-Cramer 13 mei 1852. Pap. Cramer. 
107 N o t u l e n verg. 9 mei 18 5 2 ; Lib. Rat. V : 20 e.v. 
«β Lib. Rat. VI : 38 en 75 e.v. 
io« Lib. Rat. VI: 85. 
no Van Vree-Zwijsen 20 mei 1856. B.A. Utrecht. 
m Van Vree-Zwijsen 9 nov. 1853. B.A. Utrecht. 
112 Van Hooydonk-Zwijsen 9 mei 1855. B.A. Utrecht. 
»a Zie boven blz. 211. 
i " Van Vree-Zwijsen 12, 18 en 20 nov. 1854. B.A. Utrecht. 
«s Lib. Rat. VI: 97 e.v. 
«e Aubert: Pie Neuf: 283. 
i " Lib. Rat. VI: 75-102 en zes mappen met brieven en andere pa

pieren over deze zaak in het archief Cramer. 
«β Lib. Rat. VI: 100 e.v. 
il* Lib. Rat. VI: 101; cfr. Aubert: Pie Neuf: 235, 274 e.V., 298 e.v. 

en 321. 

SLOTBESCHOUWING 

ι Witlox: De taak der katholieken in Nederland in en door de 
politiek 1933 blz. 5. 

2 Van Ewijck-Wilem II 29 mrt 1847. copieRüter. 
» Brom : Broere : 390 cfr. In Vr. H. : 292 e.v. 
4 Duchastel-Cramer 8 jan. (1850). Pap. Cramer. 
« Lib. Rat. VI: 2, 3, 38, 44, 47, 62, en 78. 
β Van Vree-Cramer pinksteren 1852. Pap. Cramer. 
7 Cramer-Smits 5 mei 1855. Pap. Cramer. 
8 Van Son-Zwijsen 3 mei 1853 in Bossche Bijdragen 1953: blz. 

39 e.v. 
• De Liedekerke-Schimmelpenninck 22 april 1848 in De Liede

kerke: Rapporti: 33 e.v.; Mutsaers-Lightenvelt 27 okt. 1849. 
A.R.A. 3096. 

io Albers II: 307. 
n Dit alles is door de oud-secretaris van Belgrado, W. van der 

Linden 23 aug. 1853 aan Zwijsen geschreven. B.A. Utrecht. 
12 Zie boven blz. 98; Smits-Zwijsen 13 jan. 1852. B.A. Den Bosch; 

Smits-Van Vree jan. 1853. B.A. Haarlem. 
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SOMMAIRE 

En dessous des fleuves qui coupent la Hollande en deux, Meuse, Waal 
et Rhin, se trouvent les provinces du Brabant septentrional et du Lim-
bourg, catholiques dans leur presque totalité. Au nord de ces fleuves 
le protestantisme est prépondérant avec une minorité catholique de 20 à 
30 %. Dans cette partie du pays les deux Hollandes septentrionale et 
méridionale sont les provinces les plus prospères et les plus peuplées. 
C'était la situation vers 1850 et elle n'a pas beaucoup changé depuis. 

C'est dans ces deux Hollandes, la partie principale du pays, qu'en 
1847 quelques catholiques prirent l'initiative de réunir quelques intel
lectuels de la bourgeoisie aisée pour discuter l'opportunité de fonder 
une association, une union catholique. Cette initiative émanait des 
rédacteurs des deux seuls périodiques catholiques du nord du pays, le 
quotidien De Tijd et la revue mensuelle De Katholiek. De Tijd était 
dirigé par un prêtre J. A. Smits et par un laïc J. W. Cramer, docteur 
en médecine à Amsterdam. Le rédacteur principal de la revue De 
Katholiek était le prêtre J. F. van Vree, président du grand séminaire 
de la Hollande à Warmond. 

Au début leurs projets n'étaient que défensifs. C'est que beaucoup 
de catholiques se sentaient menacés par la majorité protestante qui 
acceptait à grand'peine leurs compatriotes catholiques comme leurs 
égaux en droits. De plus cette différence de religion était accentuée 
par des différences sociales. Dans les classes inférieures le pourcentage 
de catholiques était relativement élevé. Dans les classes moyennes 
commerçantes on trouvait en quelques villes pas mal de catholiques. 
Les catholiques de formation universitaire étaient rares, bien que leur 
nombre allât en augmentant. Parmi les notables, fonctionnaires etc. on 
ne trouvait que peu d'adeptes du catholicisme. 

L'Initiative mentionnée ci-dessus ne fut réalisée qu'en 1848, lorsque, 
ému par les révolutions un peu partout en Europe et poussé par l'op
position des libéraux et des démocrates de son propre pays, le roi 
Guillaume II se trouva disposé à accepter une réforme libérale de la 
constitution. C'est alors que, d'un commun accord, le rédacteur du 
journal De Tijd Cramer et Van Vree passèrent à l'action: le 18 juin 
1848 neuf catholiques hollandais se réunirent et se constituèrent en 
comité. Avant de fonder une association catholique, ce comité décida 
d'organiser un vaste mouvement pétition en faveur de la réforme de la 
constitution, qui était contrecarrée par un courant conservateur de ten
dance protestante. 
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Après l'élimination des démocrates, les libéraux et les catholiques 
unirent leurs forces pour la révision qui accordait aux libéraux l'insti
tution des élections directes, la responsabilité ministérielle etc., et aux 
catholiques la liberté totale du culte, la liberté dans l'enseignement et 
les libertés d'association et de réunion. A quelques rares exceptions 
près, la collaboration avec les libéraux, ni la corroboration de leurs 
voeux ne se heurtèrent à des objections auprès des catholiques. Grâce 
à cette collaboration et grâce à l'appui du roi qui fut bien forcé de 
tenir sa promesse de mars 1848, la révision se fit en octobre de la 
même année. 

Aux élections suivantes le comité, désigné ironiquement sous le 
nom La Jeune Hollande Catholique, fit de la propagande par des 
agents locaux et par le truchement du journal De Tijd pour des candi
dats en grande partie libéraux dans tous les districts où des catholiques 
n'avaient aucune chance de réussir. Ces élections furent une grande 
déception pour le comité, en ce sens du moins que nulle part les rares 
candidats catholiques dans le nord du pays n'avaient recueilli les voix 
des électeurs libéraux. 

Le nouveau ministère était d'un libéralisme modéré mais il dut faire 
place, en moins d'un an, à un cabinet dont le doctrinaire libéral J. R. 
Thorbecke était le chef. C'est sous son ministère que le comité entra 
de nouveau en action, cette fois pour faire réaliser les espérances des 
catholiques au sujet de la nouvelle loi électorale. Toutefois, des tenta
tives pour obtenir des circonscriptions limitées, qui devaient favoriser 
les chances d'un candidat catholique, échouèrent. Malgré tous les 
efforts du comité, les élections suivantes pour les États Provinciaux et 
la Chambre des Députés donnèrent le même résultat décevant qu'en 
1848: presque nulle part des protestants n'étaient disposés à voter pour 
les candidats catholiques. 

Le comité aborda ensuite la question de l'enseignement. Ici le comité 
se trouva en désaccord, parce qu'une partie du comité, Cramer en tête, 
qui était fortement influencé par Louis Veuillot, s'opposait à toute 
ingérence de l'Etat dans l'enseignement, tandis que les autres, appuyés 
par Van Vree, acceptaient la collaboration avec l'Etat. Ces derniers 
demandaient des écoles publiques réparties selon les confessions, l'ar
gent pour l'enseignement libre faisant défaut. 

Le projet d'association échoua également. Ce projet, élaboré dans la 
réunion du 18 juin 1848, ne fut pas plus tôt connu que quelques nota
bles catholiques de l'entourage de l'évêque ordinant Van Wijkerslooth 
essayèrent d'en faire de même pour éviter que les "plébéiens" - c'est 
ainsi qu'ils dénommèrent ironiquement les membres du comité — ne se 
mettent à la tête du mouvement. Les "plébéiens" cédèrent, mais le 
projet des notables était voué à l'échec par leur position isolée dans la 
masse de leurs coreligionnaires. Vers la fin de l'année 1848 le comité 
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reprit son projet d'association. Pendant deux ans il s'efforça à se trans
former en un groupement représentatif pour tous les catholiques du 
pays. Il chercha à se gagner les notables les plus en vue, de même que 
des représentants de la bourgeoisie aisée des provinces d'Utrecht, de 
Gueldre et du Brabant, mais, à peu d'exceptions près, tous ceux qui 
furent pressentis refusèrent d'y adhérer. 

Aucun des membres du comité n'avait assez de prestige ni d'in
fluence pour se mettre à la tête d'un mouvement catholique compre
nant tout le pays. L'Echec définitif du projet d'association suivit en 
1850. Les causes profondes de cet échec furent nombreuses: le manque 
d'énergie et d'élan de la plupart des membres du comité, la différence 
de mentalité entre les deux parties du pays, la divergence des convictions 
politiques parmi les catholiques, les oppositions personnelles au sein 
du comité et le désaccord entre les "Ultramontains" et les défenseurs 
de ce qui devait être plus tard "le catholicisme ouvert". Ensuite on 
entreprit la formation d'une union électorale catholique pour tout le 
pays au lieu d'une association, tentative qui tourna également à rien. 

En dehors de la formation d'un parti politique le comité se fit le 
champion de l'établissement de la hiérarchie ecclésiastique à base natio
nale. Certes, au-delà des grandes rivières travaillent trois vicaires 
apostoliques néerlandais, revêtus de la dignité episcopale, mais dans 
le Nord l'église était dirigée par un fonctionnaire nommé par la Curie 
- un internonce le plus souvent - avec le titre de "vice-superior". Fré
quemment les vice-superiores ne connaissaient ni comprenaient la situa
tion locale; aussi n'étaient-ils guère acceptés par les Néerlandais. 

En 1847, après le départ du vice-superior Ferrieri, Van Wijkerslooth, 
déjà cité, le seul évêque dans le Nord, organisa un mouvement de péti
tion afin d'obtenir de Rome un episcopal national. Convaincu que Van 
Wijkerslooth voulait ainsi attirer l'attention sur sa propre personne, 
Rome n'acquiesça pas à la supplique. L'Année après c'est encore un 
Italien qui fut nommé vice-superior. Ce personnage, le comte Carlo 
Belgrado, était le prototype du prélat rigide, inadapté, qui avec une 
passion italienne ne poursuit qu'un seul but: celui de gagner la mitre. 
Par ces aspirations et par son attitude malencontreuse dans plusieurs 
affaires il se rendit suspect et haï, surtout auprès des nombreux catho
liques qui se dévouaient pour l'établissement d'un episcopal national. 
Sa mauvaise gestion, l'assurance grandissante des catholiques et la stipu
lation de la liberté intégrale du culte dans la constitution de 1848 don
nèrent lieu à un nombre, de plus en plus grand, de demandes pour 
obtenir des évêques nationaux. 

Au nom du comité, Cramer organisa également un mouvement de 
pétition, qui n'eut pas un résultat satisfaisant du fait que plusieurs 
clercs prominents désapprouvèrent l'action par crainte d'une réaction 
protestante et d'une trop grande ingérence laïque en matière religieuse. 
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Impressionné par les nombreuses suppliques et après une intervention 
officieuse du ministre des affaires étrangères, un catholique, le pape 
ordonna cependant l'ouverture de négociations avec le gouvernement 
néerlandais afin d'annuler le concordat de 1827 qui était dépassé et 
qui n'avait d'ailleurs jamais été exécuté. Ceci fait, Pie IX annonça en 
mars 1853 l'institution de cinq évêchés dans les Pays-Bas. 

Une violente réaction protestante et anti-libérale se déchaîna contre 
le ministère Thorbecke, qu'on soupçonnait d'avoir eu la main dans l'in
stitution de l'épiscopat national. La déclaration mensongère de Belgrado 
que le gouvernement avait été mis au courant avant l'annonce publique 
de l'institution de la hiéarchie ne fit qu'augmenter le trouble. L'Admi
nistration episcopale était un fait accompli mais le ministère Thorbecke 
dut démissionner. 

Toujours actif, Cramer essaya d'intéresser le comité à d'autres affai
res encore. Une de ces initiatives consistait en la fondation d'un journal 
d'expression française à La Haye, ayant pour objet d'attirer l'attention 
de l'étranger sur les intérêts des catholiques et du pays tout entier. 
L'Edition de ce journal, Le Publiciste, se fit en effet, mais sans l'appui 
financier du comité. Le journal parut à La Haye du mois de novembre 
1849 jusqu'au mois d'août 1850. Le Publiciste sombra par la mauvaise 
rédaction du Français J. J. E. Gagneux et par la gestion insuffisante 
du comte Fortuné Duchastel, un ami de Cramer. A la demande de 
Montalembert Cramer écrivit à la même époque une brochure qui fit 
beaucoup de bruit: Mémoire sur la situation des Catholiques dans les 
Pays-Bas. Malgré les insistances de Cramer le comité refusa son appui 
financier à ce tendancieux pamphlet anti-protestant. 

En 1851 Cramer fit un dernier effort pour réaliser un de ses projets 
par l'intermédiaire du comité. Il demanda son appui pour la fondation 
d'une école normale catholique. Le projet avorta par le manque d'en
thousiasme des membres et par l'hostilité ouverte du haut clergé. Après 
quoi le comité se dissolut en 1852. Les deux dernières années de son 
existence furent marquées par la crainte du protestantisme, qu'éprou
vaient la plupart de ses membres et par leur méfiance à l'égard de 
Cramer qui dominait le comité par son extraordinaire puissance de 
travail et qui, par des intrigues, voulait s'en servir pour ses propres 
fins. 
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STELLINGEN 

I 

De betekenis van de democratische stroming in Nederland tijdens de 
regering van koning Willem II wordt meestal onderschat. 

II 
De meningsverschillen onder de katholieken over de onderwijskwestie 
waren in het midden van de negentiende eeuw zeer groot. 

III 

Uitgave van in het archief van het ministerie van buitenlandse zaken 
berustende rapporten van A. de Liedekerke de Beaufort over Italiaanse 
zaken zou een aanzienlijke aanvulling zijn van de door A.M. Ghisalberti 
gepubliceerde rapporten. 

(A. de Liedekerke de Beaufort: Rapporti delle cose di Roma 1848—· 
1849. Rome 1949). 

IV 

De mening van I. J. Brugmans, dat in Nederland gedurende de eerste 
helft van de negentiende eeuw de middenstand ontbrak, geldt in geen 
geval voor het katholieke volksdeel. 

(I. J. Brugmans: Standen en klassen in Nederland gedurende de 
negentiende eeuw. in: B.M.H.G. 74 (I960) blz. 30—52). 

V 
Aan de geschiedenis van kranten en periodieken en aan hun betekenis 
als bronnen voor de kennis van de tijd wordt in Nederland nog te wei
nig aandacht besteed. 

VI 

Het Nederlands episcopaat heeft blijkens zijn herderlijke brieven min
stens tot 1890 niet ingezien, dat het voortbestaan van de Kerkelijke 
Staat in de negentiende eeuw voor de Kerk zeer nadelig geweest is. 



VII 

Voorzover het stelsel van pauselijke diplomatieke vertegenwoordigin
gen bij de verschillende regeringen een restant is van de vroegere we
reldlijke macht van de paus, heeft zijn voortbestaan geen zin. 

VIII 

Goed inzicht in de historische ontwikkeling bevordert een relativerende 
kijk op de eigen tijd. 

IX 
Het verdient aanbeveling, dat alle middelbare scholen jaarlijks voor 
leerlingen van de hoogste klassen een werkweek organiseren, waar 
levensvragen, die in het normale lesprogramma niet aan de orde komen, 
door leraren en leerlingen gezamenlijk overwogen worden. 

Stellingen, behorende bij G. A. M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en 
herstel der hiërarchie, Hilversum 1964. 








