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I 

Aan wilde taferelen is de Nederlandse geschiedenis na 1813 niet 
rijk. Revoluties, die elders als orkanen te keer gingen, leken bij ons 
slechts rimpelingen over de effen spiegel van een binnenzee. Toen 
in het voorjaar van 1848 - om met Da Costa te spreken - "door 
Parijs' met moord vertrouwde straten de keten ramm'lend (schoof) 
van 't schuim der onverlaten" 1), geraakte volgens Pirenne zelfs 
la paisible Hollande in een staat van opwinding 2), maar de onlusten 
beperkten zich tot wat vertier na bedtijd op de Kneuterdijk en 
een grondwetsherziening langs de legale weg. De aprilbeweging van 
1853 was voor ons doen een felle uitbarsting van volkshartstochten 
en nog heeft zij tot geen enkele ordeverstoring geleid, slechts tot 
demonstraties van gewijde en ongewijde welsprekendheid, mits
gaders erupties van een soort gekerstende citadelpoëzie. Er zijn 
katholieken geweest, die vreesden voor hun huid of voor hun ruiten. 
Zo zond Joseph Alberdingk Thijm zijn vrouwen kinderen voor de 
veiligheid dit jaar wat vroeger dan anders de Hilversumse hei op, 
ten einde zelf het gevaar zonder verbleken onder het oog te kunnen 
zien 3), maar ook hem werd "geen hair gekrenckt" en zijn huis op 
de Pijpenmarkt leed geen schade "aen de alderkleenste ruit". Het 
bleef alles bij veel pathos en een paar zwemen van cynische humor 
zoals die van de Joodse marktventers te Amsterdam, die harlekijns 
met een mijter op te koop aanboden, ze aanprijzend als "een 
bisschop voor één cent; hij kan ook hangen" 4). 

Toch zijn er blijken, dat het jaar 1853 ten minste tot tegen de 
herfst, zo niet vol onrust, dan toch vol ongerustheid geweest is. 
Onbehagen en achterdocht beheersten de gemoederen. Jhr. E. A. O. 
de Casembroot, die in zijn hoedanigheid van gouverneur van de 
kroonprins in juli en augustus van dit jaar met zijn pupil een reis 
door een deel van ons vaderland maakte, tekende in zijn dagboek 6) 
op, dat hij daarbij "de uiterste voorzichtigheid" in acht moest 
nemen "om in de gegevene zeer delicate omstandigheden niemand 
voor het hoofd te stooten en de striktste onpartijdigheid in acht 

1) Wachter! wat ia er van den nacht, vv. 77-78. 
I) H. Pirenne: Histoire de Belgique VII. Bruxelles 1932, p. 134. 
8) W. J. F. Nuyens: Gesch. van het Neder!. volk van 1813 tot op onze 

dagen, 111. Amsterdam 1885, p. 215 en noot 1. 
4) J. A. de Bruyne: De Gesch. v. Neder!. in onzen tijd. Schiedam 1912, 

p. 358; P. Albers S.J.: Gesch. van het herstel der hierarchie in de Neder
landen 11. Nijmegen 1904, p. 365. 

5) Algemeen Ri;"kBarchief, Verzamelingen, 2de afdeling, no. 72. 
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4 SCHRIKBEELD VAN EEN STAATSGREEP IN 1853 

te nemen". Vooral "in het Thorbeckiaansch Overijssel" en ook in 
"Gelderland voor een gedeelte" vreesde hij moeilijkheden. Hij laat 
in zijn verslag nooit na het te vermelden, als een "Thorbeckiaanse" 
commissaris des konings of burgemeester nochtans een fatsoenlijke 
indruk maakt. Nog directer relatie tot ons onderwerp heeft een 
aantekening, waaruit blijkt, dat de gouverneur zorg draagt overal 
de kerken van alle gezindten te bezichtigen, ook de katholieke. Te 
Utrecht echter bezoekt het merkwaardige tweetal "geen enkele 
kerk", aangezien "de protestantsche regtzinnigheid (daar) zoodanig 
ten troon zit, dat die stellig in de kerken dier gezindheid van wege 
de predikanten tot compromitterende aanspraken zou leiden. Hier 
en te Arnhem heb ik - zo zegt hij - daarom ook zorgvuldig de 
bezoeken van al wat geestelijk is" afgeweerd. Dit alles wijst op een 
geladen atmosfeer. 

Een man, die gewoon was ver over de grenzen uit te zien, Groen 
van Prinsterer, zag "goed Hollands (anders zo) bleke hemel" over
trokken met "de bloedkleur van de 2e december" 1). Hij moet 
daarbij aan de staatsgrepen gedacht hebben, waarmee Napoleon III 
met schennis van de wet zijn alleenheerschappij gevestigd had. 
De schim van de kleine Napoleon werd ook bij ons tot fantOme d'un 
coup d' état voor zeker getal van overbezorgden. Sommigen van hen, 
katholieke en niet-katholieke liberalen, zagen Willem III popelen 
van ongeduld om het Bonapartistische voorbeeld te volgen, terwijl 
anderen, protestants avant tout, daarentegen geloofden in een samen
zwering van Pius IX en Napoleon 111 om het huis van Oranje te 
onttronen en ons volk met geweld van brandstapel en schavot 
terug te voeren in de armen der Moederkerk. 

Naarmate het jaar vorderde, verijlde echter het laatste droom
beeld en straks vroegen ook protestanten zich met bekommering 
af, of onze koning dan toch werkelijk iets in het schild voerde, dat 
op een staatsgreep zou neerkomen. Terwijl de organen van de 
zogenaamde groot-protestantse partij, met name De Fakkel 2), die 
met verkwikkelijke openhartigheid beleed alleen protestanten voor 
goede Nederlanders te houden, briesten van een rondborstige 
bloeddorstigheid zonder erg, hitste het Goudsch Kronijkske van de 
Hegeliaan Bakker Korff 3) met hypocriete listigheid tot de contra-

1) J. A. H. J. S. Bruins Slot: Groen van Prinsterer bij het herstel der 
hierarchie in Nederland. Amsterdam 1931, p. 47. 

I) Dit blad werd geredigeerd door E. W. van Dam van Isselt (179~1860), 
een moeilijk te karakteriseren figuur, medestander van Thorbecke en zelfs 
een van de "negenmannen", maar in zijn bestrijding van het herstel der 
hierarchie feller dan de meeste conservatieven. 

8) B. de Gaay Fortman in Antirevol. Staatkunde (driema.a.ndel. orgaan) 
XIV (1940) 348 vvo en XV (1941) 71 vvo Over J. Bakker Korf! o.a. L. J. 
Rogier : Het tijdschrift Katholikon (Meded. Kon. Ned. Ak. v. W., nieuwe 
reeks no. 20, 1957). - Mr J. Bakker Korffwas ambtenaar aan het Ministerie 
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revolutie op en al wist iedereen, dat het nauwelijks volgelingen had, 
de breinen werden er door in verwarring gebracht. Tussen maart en 
september 1853 leek de lucht geladen met dreiging van twist en 
tweedracht . .Er scheen een onweer te broeien. Omstreeks 1 september 
wisten sommigen ook aan te geven, waar en wanneer dit zou los
barsten. Van 14 tot 17 september zou Willem Hl een officiëel 
bezoek aan de stad Utrecht brengen na eerst twee weken lang in 
het kamp van Zeist met de kopstukken van het leger tot in de 
puntjes afspraken te hebben gemaakt, en daar zou het dan gebeuren: 
de grondwet ter zijde geschoven en de koninklijke macht in haar 
vroegere omvang hersteld. 

De plaats mocht niet slecht gekozen heten. Wel is Utrecht nog 
vandaag geen stad, waar het rosse leven de zielen schroeit, wel moet 
in 1853 zijn burgerij nog geleken hebben op haar achttiende-eeuws 
portret: "Je woont in Uitrecht; zou je niet van adel wezen~" 1) 
en wel verklaarde H. P. G. Quack in 1868 nog van "de oude bis
schopsstad", dat" over alles, gebouwen en menschen, een gevoel 
van rust hing" 2), maar het moet zijn reden gehad hebben, dat 
Potgieter Utrecht "de onverdraagzaamste stad van ons vaderland" 
noemde 3). De upper ten van haar burgerij kenmerkte een conser
vatieve zelfgenoegzaamheid, die graag met het pathos der ijzer
vreters uithaalde van het bloed, dat men veil had voor unie, religie 
en Oranjeboom. Par droit de naissance werd Utrecht de pépinière 
van de april beweging. De eerste petitie aan de koning tegen het 
herstel van het bisschoppelijk bestuur gericht, ging van de oude 
bisschopsstad uit. Wie ze vandaag leest '), vraagt zich met verbazing 
af, hoe ooit een volksdeel zich in een adres tot het hoofd van de 
staat aldus over een ander deel der natie heeft kunnen uitlaten. 
Dank zij vooral "de Provinciale Utrechtsche Courant" en de toe
wijding van de hoogleraren G. W. Vreede en G. J. Mulder werd 
Utrecht ook het hoofdkwartier van een groot-protestantse partij, 
waarvan geen minder lichaam dan de Algemene Synode der Neder
lands-Hervormde Kerk verklaarde, dat zij "godsdienstige geschillen 
tot masker van staatkundige bedoelingen misbruikte" 5). Utrecht 
noemde zich zelfs de diepst gehoonde stad, wijl de antichrist haar 
had opgeëist als hoofdzetel van zijn stadhouder. Het raadhuis in 
de persoon van de doctrinair-conservatieve burgemeester Nicolaas 
Kien, de hogeschool onder haar rector magnificus Gerrit Jan Mulder 

va.n Binnenla.ndse Zaken en werd door Thorbecke onmiddellijk na diens 
a.a.nvaarding der portefeuille onder toekenning van wachtgeld ontslagen. 

1) P. Langendijk : H et wederz. huwelijksbedrog, vs. 1176. 
S) H. P. G. Quack: Herinneringen. Amsterdam 19151, p. 145. 
3) E. J. Potgieter: Brieven aan Cd. Busken Huet I. Haarlem 1901, p. 314. 
4) P. Alber8 S.J., t.a.p. 11, pp. 333 vvo 
5) P. Alber8 S.J., t.a.p. 11, p. 351. 
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6 SCHRIKBEELD VAN EEN STAATSGREEP IN 1853 

en de kerkeraad van Montijn, Drieling, van Ittersum, Kemink en 
De Geer van Jutphaas 1) schenen, hecht verbonden in één dorst 
naar rechtsherstel, de koning te hebben ontboden voor een gericht 
van edele wraak. Thorbecke's heengaan was half werk geweest en 
Van Halls optreden een ontgoocheling voor de groot-protestanten 
gebleken. Toen na de in hun ogen zozeer geslaagde verkiezingen 
niets uit de bus kwam dan de lege "Wet op de Kerkgenootschappen" 
- "een beddezak zonder bulster", spotte Daan Koorders 2) -
moet zich woede van sommigen meester gemaakt hebben. Zo 
ontkiemde het plan van een vernieuwd heilig geweld, de Oranje
vorst aan te doen, van een monsterbetoging, waarbij vergeleken de 
befaamde Amsterdamse audiëntie van 15 april slechts kinderspel 
was. 

Zodra nu het gerucht de ronde deed, dat professor Mulder namens 
een comité uit de burgerij de koning met een plechtige toespraak 
een adres van dank en hulde zou aanbieden, moeten sommigen 
gehoopt en anderen gevreesd hebben, dat hiermee het uur gekomen 
was. Een vertrouweling van de koning, de reeds genoemde Jhr. 
E. A. O. de Casembroot, schrok danig van het bericht en tekende 
op 14 september 1853 in zijn dagboek aan: "De koning verlaat 
hedenmorgen het kamp van Zeist en komt te Utrecht. Ik vrees, 
dat de feesten, aldaar bij gelegenheid van 's konings verblijf aan
gerigt, te veel het kenmerk eener onverdraagzame opgewondenheid 
zullen dragen. Vooral verschrok ik op het lezen in de courant van 
een berigt, ingevolge hetwelk aan den koning een album met 
dankbetuiging voor hetgeen Z.M. in den laatsten tijd had verrigt, 
zou worden aangeboden en wel in plegtstatigen optogt, terwijl alle 
fatsoenlijke en welgezinde ingezetenen worden uitgenodigd om zich 
bij dien trein aantesluiten. Welk eene kortzigtigheid, welk schrome
lijk onverstand. Hoe, er wordt dus geen middelweg meer overgelaten 
tusschen zich aantesluiten aan de zijde van luidruchtig overdraag
zaamheidsbetoon of openlijk doortegaan voor kwalijkgezind!" 

Ook bij de anti-revolutionairen rezen bedenkingen. Isaäc da 
Costa schreef, van bezorgdheid vervuld, aan Groen van Prinsterer: 
"Mogen wij voor uitsporigheden bewaard blijven. Geene imitatie 
van 2 December. Zou tegen de booze insinuatiën omtrent de betrek
king tot Frankrijk in den "Nederlander" 3) niet eens een hartig 

1) P. Alber8 S.J., t .a.p. 11, p. 332 ; P. J. Blok in Onze Eeuw 1903, p. 505. 
2) L. J. Rogier in het gedenkboek "In vrijheid herboren". 's-Gravenh. 

1953, p. 113. 
8) Deze te Utrecht verschijnende krant was in 1848 gesticht door de 

boekverkoper Kemink "over den Dom" ter bestrijding van de twee grote 
gevaren van de dag : liberalisme en ultramontanisme. Zij werd geredigeerd 
door mr. J. van Hall, hoogleraar te Utrecht, een broer van Floris, maar op 
raad van Nicolaas Beets in 1850 door Kemink verkocht aan Groen van 
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woordje te pas komen, tegelijk tegen alle mogelijke sympathieën 
en haut et en bas lieu voor coup d'état of afschaffing van constitu
tionele vormen? Wonderlijke tijd, dat de constitutie wellicht 
beschermd zal moeten worden door de vrienden en discipelen van 
Bilderdijk" 1). Ja, mogen wij opmerken, een wonder, waarover 
Bilderdijk zelf maar slecht te spreken geweest zou zijn. Het grootste 
wonder is misschien Da Costa zelf, die in dertig jaren een evo
lutie had doorgemaakt, welke hem enigszins vervreemdde van de 
"Bezwaren tegen de geest der eeuw" en hun uitvaren tegen 'skonings 
eed op de grondwet. 

Il 

Merkwaardig is in Da Costa's verzuchting de insinuatie van 
sympathieën en haut lieu. Zij moet wel op de koning slaan. Willem 
III was een gezworen vijand van het liberalisme; dat was genoeg
zaam bekend. Niet bekend was tot dusver, dat zijn echtelijk leven 
werd gekleurd door zijn Thorbeckophobie. In dezen is het reeds 
geciteerde dagboek van Jhr. de Casembroot een bron van waarde, 
tot dusver zelfs, naar ik meen, de enig toegankelijke 2). 's Konings 
huwelijk met zijn nicht Sophia van Wurtenberg, van het begin af 
een samenleving vol haken en ogen, was wel het tegendeel der 
welgepaardheid. Willem III was een man van affecten, aantrekkelijke 
en onaantrekkelijke, maar zonder finesse. Koningin Sophie daar
entegen was een vrouw van misschien zelfs wat decadente verfijning, 
een vroege verschijningsvorm, zou men zeggen, van het type Eline 
Vere met de neurotisch-narcistische inslag. Altijd min of meer 
lijdend, trok zij door haar kwijnende charme de ogen tot zich. 
Subtiel van aanvoelen en snel van reageren, kameleontisch in de 
aanpassing aan zienswijzen, die zij tijdelijk bewonderde, kon zij de 
Voetianen een Voetiaan, de Coccejanen een Coccejaan voorkomen, 
een bewonderaarster zijn van Thorbecke en tevens van Napoleon 
lIl, met Ernest Renan dwepen en in een katholieke gestichtskapel, 
door de mystieke stilte rondom het rode lampje gegrepen, bevallig 
neerknielen in devoot gebed. Op grond van dit vaardig accomo-

Prinsterer. Sindsdien kon het blad beschouwd worden als orgaan der anti
revolutionairen. 

1) H. J. Smit: Briefw. Groen v. Pro 111 (R.G.P. grote serie no. 90) 
pp. 51 VVo 

8) Het is te betreuren, dat het Koninklijk Huisarchief nog steeds ontoe
gankelijk blijft voor de tijd na 1849. Dientengevolge mist de geschiedschrijving 
de kennis van materiaal, dat een tegenwicht zou kunnen vormen voor wat 
de openbare archieven in dezen behelzen. Wie het eenzijdige dagboek van 
Jhr. de Casembroot argeloos gelooft, moet zich zowel van koning Willem III 
als van zijn eerste gemalin een zeer ongunstige voorstelling vormen. Het 
wordt, zeventig jaar na 's konings dood, waarlijk hoog tijd, dat daarin 
verandering komt. 
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datievermogen was zij voor het slag van beëdigde meters en wegers, 
dat voor gewichten beneden het kilo geen balans bezit 1), een 
morbied raadsel, een soort geestelijke courtisane, een harteloze 
comediante. De Casembroot, op wiens palet van gezond-burgerlijke 
braafheid de kleurnuances ontbreken voor het portret van een zo 
gecompliceerde persoonlijkheid, noemt deze koningin zonder om
wegen de "kanker van het Oranjehuis", de brug tot zijn ondergang. 

De incompatibilité d'humeur van het koninklijk echtpaar groeide 
kort na de dood van prins Maurits in 1850 tot een onverzoenlijke 
vijandschap uit, die het hof en het koninklijk huis in twee kampen 
verdeelde. In de familie hield 's konings oom Frederik de zijde 
van de koningin; hij was haar toeverlaat en vaderlijke troost. 
Daarentegen was de koningin-moeder Anna Paulowna volgens De 
Casembroot onverzoenlijk op haar zusterskind en schoondochter 
gebeten; haar tweede zoon, prins Hendrik, schijnt deze gevoelens 
gedeeld te hebben. De wederzijdse afkeer van koning en koningin 
nam in de periode 1849-1853 ook de gestalte aan van een politieke 
tegenstelling. Mogen wij De Casembroot geloven, dan was Sophie 
zozeer van bewondering voor Thorbecke vervuld, dat zij de kroon
prins in eerbied voor deze minister opvoedde. Dit moet de voor
naamste reden geweest zijn, waarom de tienjarige jongen aan haar 
verderfelijk geachte invloed onttrokken werd en in 1850 met zijn 
gouverneur werd uitbesteed op de kostschool "Noorthey" onder 
Voorschoten 2). 

Een sprekend detail uit De Casembroots dagboek illustreert de 
strijd, die tussen de ouders gestreden werd om de ziel van dit 
ongelukkige kind. Op 21 mei 1853 geraakte de twaalfjarige Willem 
- meestal aangesproken met de van zijn moeder afkomstige 
Kosename Wiwill - in een heftig politiek geschil met zijn mede
leerling Otto Groeninx. Volgens het verslag, dat de prins daarvan 
aan zijn gouverneur deed en dat deze in zijn dagboek vereeuwigde, 
had de jonge Groeninx staande gehouden, "dat Thorbecke de 
weldoener van het land was en dat papa niet goed gedaan had hem 
als minister te bedanken". "Dit kon ik - zo biechtte de kroonprins 
op - niet aanhoren en ik heb hem maar eenvoudig geantwoord, 
dat Thorbecke papa wilde weghebben, dat hij een gemeene vent is, 
die ons roomsch wilde maken, alleen regeren en eene republiek 
invoeren; dat hij gehangen moest worden, heb ik er bij gevoegd, 
omdat ik zo boos werd". De Casembroot deelt mee zijn vorstelijke 
pupil daarover terechtgewezen en opgemerkt te hebben, "dat 

1) Dit beeld ontleen ik, op mijn geheugen af, aan L. Knappert; ik kan 
de plaats echter niet terugvinden . 

. I) Deze kostschool was in 1820 gesticht door Petrus de Raadt (1796--1862). 
Zie J. H. Kramer8; Herinneringen aan P. de Raadt. Rotterdam 1863. 
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Thorbecke, verre van een gemeene kerel te zijn, integendeel een 
groot en bekwaam staatsman" was. Niettemin had hij het ontslag 
rechtvaardig genoemd, omdat Thorbecke's stelsel tot verzwakking 
van het koningschap en ons nationaal gevoel moest leiden. De 
groote fout van Thorbecke was volgens de gouverneur, "dat hij 
dat nationaal gevoel niet kende. Deze zelfde miskenning - aldus 
zijn uit opvoedkundig oogpunt niet onbedenkelijk slot - was ook 
altijd de fout van uwe mama: als vreemdelinge achtte zij onze natie 
niet genoeg". 

De leergierige knaap moet als volgt geantwoord hebben: "Ik 
begrijp het nu volkomen en weet waarom mama zoo bijzonder op 
Thorbecke gesteld was en waarom zij zoo dikwijls zeide, dat die het 
land zou redden, dat het voor papa gelukkig was, dat Thorbecke 
het land bestuurde, dat papa altijd grof en brutaal jegens hem was, 
hem uitschold en op allerlei wijzen beleedigde". Voorshands hield 
de jeugdige troonopvolger - die later steeds voor zijn moeder 
partij zou kiezen - het met zijn vaders inzicht. Met obstinate 
zelfverzekerdheid bleef hij staande houden overtuigd te zijn, "dat 
Thorbecke alles deed om de roomschen te believen en papa zou 
hebben willen verdrijven. Hoe kwam mama - zo vroeg hij zich 
verder af - er toch toe om mij gedurig te zeggen: "Les Hollandais 
sont bêtes; ils n'ont pas d'esprit, pas d'imagination 1" Hoe kwam 
zij er toe om mij altijd te spreken van de republiek als het beste 
gouvernement en dan weder de roomschen te prijzen 1" Deze 
passage uit het interessante, maar niet minder navrante dagboek 
van een over-ernstig man, die zwaar tilde aan een taak, door hem
zelf "een Sisyphusarbeid" genoemd, zou met tal van overeenkom
stige te flankeren zijn, o.a. de aantekening, dat Sophie de Oranjetelg 
zou hebben voorgehouden, dat "Guillaume Ie Taciturne n'était 
qu'un traître", en die andere, volgens welke zij haar zoon inprentte: 
"La religion catholique est la meilleure; c'est la religion de l'ima
gination; tous les grands artistes, les grands poêtes etc. sont 
originaires des pays catholiques". 

Behalve dit van persoonlijk sentiment geladen contrast tussen 
de koning en zijn vrouw onthult hetzelfde dagboek ook enkele 
directe biezonderheden over 's konings standpunt. Op 20 april 1853 
tekende De Casembroot het volgende aan: " Ik ontvang - op 
Noorthey - de tijding van den val van het ministerie-Thorbecke 
tengevolge der algemeene ontevredenheid, hier te lande bij de 
protestanten ontstaan wegens de echt ultramontaansche allocutie 
van den knecht der knechten der liberalen Pio Nonol ( .... ) Gedu
rende 's konings verblijf (te Amsterdam) is hij in de gelegenheid, 
geweest te zien, dat hier waarlijk moest gekozen worden tusschen 
de natie en het ministerie ( .... ) (Hf't was Thorbecke's toeleg) het 
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10 SCHRIKBEELD VAN EEN STAATSGREEP ~ 1853 

koningschap te verzwakken, de oogen van het volk langzamerhand 
daaraan te ontwennen en te doordringen van het geloof aan de 
alvermogendheid van den minister tegenover de onmagt van een 
koning. Te gemakkelijker viel hem dit onder een koning als den 
tegenwoordigen en met eene koningin, die er een wellust in vindt 
om diens fouten te doen opmerken, daarvan partij te trekken en 
hem zooveel mogelijk te deconsidereren. Hoe menigmaal heb ik niet 
bezadigde menschen, die overigens de groote bekwaamheden van 
Thorbecke alle zins huldigden, hooren zeggen: hij handelt verkeerd; 
hij ondermijnt het koningschap en, indien dit lang zoo moet duren, 
dan zal de rol van den volgenden koning geheel tot nul zijn geredu
ceerd. - Voor het koningschap is (Thorbecke's) val allerwaarschijn
lijkst gelukkig te noemen, maar ook voor de natie. ( .... ) Terwijl 
Alberding (sic) Thijm en andere hun vaderland verloochenende 
ultramontanen onze geschiedenis willen rekonstrueren om ons tot 
de middeleeuwen terug te voeren en het roemrijke tijdvak van het 
ontstaan onzer onafhankelijkheid en gewetensvrijheid te doen 
vergeten, wilde Thorbecke ons met verloochening van datzelfde 
tijdvak voorwaarts voeren. Die twee wegen loopen lijnregt uiteen 
( .... ), doch slechts schijnbaar. Beiden komen op hetzelfde punt 
teregt : vernietiging van alles wat een volk op den duur doet leven: 
gehechtheid aan eervolle traditiën en eigendommelijkheid". 

Maar Thorbecke was nu ontslagen en Floris van Hall benoemd 
om apaisement te brengen. Het bleek echter spoedig, dat koning en 
minister over dit apaisement niet geheel dezelfde denkbeelden hadden. 
Op de 14e mei 1853 had Willem III een van die bij mannen van het 
opbruisende, maar in wezen wilszwakke type meer voorkomende 
buien van spraakzaamheid en daarover tekende Jhr. de Casembroot 
op: "De koning spreekt met den generaal (d.i. de nader te noemen 
Forstner van Dambenoy) en mij veel omtrent de gebeurtenissen 
van den dag ( .... ) Uit onderscheidene gezegden des konings aan 
eerstgenoemden merk ik duidelijk, dat er tusschen hem en het 
ministerie verschil van gevoelen bestaat ten opzigte der te nemen 
maatregelen tegen de pauselijke aanmatiging". (Het ministerie wil) 
"de zaak als fait accompli beschouwen, terwijl Z.M. van eene geheel 
tegenovergestelde opinie is en, zoo ik geloof, heeft hij het bij het 
regte eind, want de natie zal waarschijnlijk ten deze meer eischen 
dan eene eenvoudige verandering van ministerie, waarbij het overige 
blijft zoals hot was; voor zoiets heeft al die beweging niet plaats
gehad ( .... Ik) geloof, dat dit ministerie aan het meerendeel der 
natie eene éclatante satisfactie (zal moeten) verschaffen ( .... ) De 
koning wil de bisschoppen niet erkennen, tenzij zij trouw aan hem 
en de constitutie zweeren en de paus terugkome op hetgeen in zijne 
allocutie en apostolische brieven zoo beleedigend voor de dynastie 
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en onze natie is geweest. Betoont de heilige vader zich daaromtrent 
geheel onwillig, dan wil hij de regtstreeksche diplomatieke betrek
kingen met het hof van Rome afbreken, de bisschoppen inmiddels 
niet erkennen en tijd winnen, tot zich meer gunstige uitzigten op 
eene voortzetting der onderhandelingen opdoen. Ik geloof, dat de 
koning gelijk heeft en het ministerie gevaar loopt van al te fijn, 
al te voorzigtig te zullen handelen. Zooiets zou voor het oogenblik 
de zege aan de Groenianen en, voor een meer verwijderd tijdstip, 
de terugkeer del." Thorbeckianen en zodoende de eindelijke zegepraal 
der ultramontanen kUlmen tengevolge hebben". 

De brave heer De Casembroot is geen meester in het verwoorden 
van zijn gedachten, maar signaleert in deze onbeholpen ontboeze
ming, misschien ongewild, ten minste de positieve kwaliteit, die 
Groen en zijn ,christelijke, vrienden" op de groot-protestanten vóór 
hadden: een religieuze concreetheid, die het anti-papisme niet strikt 
van node had. Dit besef maakt De Casembroot's prognose zo reëel. 
Waarop het echter in dit verband aankomt, is de divergentie van 
de opinies van Willem III en Floris van Hall, die in de betrokken 
dagen juist doende was het apaisement te belichamen in een ontwerp 
van "Wet op de Kerkgenootschappen". Wij zien vrij scherp, wat 
er achter de schermen omging. De koning zag de aangelegenheid 
vermoedelijk zeer primitief: een staatsrechtelijk betoog, dat de 
grondwet geen uitzonderingswet ten aanzien van een bepaald kerk
genootschap gedoogde, zou op hem wel weinig uitwerking gehad 
hebben. Ongetwijfeld heeft de minister voorspeld, dat een artikel, 
waarbij "de hoofden der kerkgenootschappen" tot een eed van 
trouw verplicht konden worden, zou stuiten op verzet van vrijwel 
alle leidende instanties der onderscheiden kerken, maar Willem III 
bleef koppig op zijn stuk staan. Van Hall capituleerde en laste de 
bedoelde bepaling in, natuurlijk vooruitziend, dat hij de rest nu 
aan de "Groenianen" kon overlaten. Dezen zouden er als de kippen 
bij zijn om ze, met medewerking van protestantse en katholieke 
liberalen en katholieke conservatieven, bij amendement uit het 
ontwerp te verwijderen. De procedure is kenmerkend voor het 
gladde opportunisme, waarin deze minister uitmuntte en dat 
Thorbecke in hem zo heftig placht te laken 4). In dit geval kreeg 
hij nog eer gelijk dan hij kon verwacht hebben, want prompt kwam 
de Algemene Synode der Hervormde Kerk - die op dit tere punt 
haar eigen pijnlijke ervaringen had - tegen de gevaarlijke bepaling 
in verzet en vervolgens gaf het Voorlopig Verslag duidelijk te 
vermoeden, dat zij geen kans maakte. Het zal met een glimlach 
van zelfvoldoening geweest zijn, dat Van Hall het bewuste artikel 

4) G. G. van der Hoeven: De onuitgegeven parlementa.ire redevoeringen 
van J . R. Thorbecke dl. V, p. 343. 
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toen bij Nota van Wijziging introk. Aldus zette de behendige 
mr. Floris de koning schaakmat. Wie deze manoeuvres gadeslaat, 
vraagt zich af, of het vaderland veel van de narigheid van april
september 1853 misschien bespaard was gebleven, indien ook 
Thorbecke de knepen van dit spel had verstaan. 

De 16e mei tekende De Casembroot weer iets pikants aan: "De 
koning spreekt mij dezen dag en den vorigen eveneens veelomtrend 
de hangende geschillen. Hij schijnt overigens goeden moed te hebben, 
doch legt wederom een onbegrensden afkeer van het regeren aan 
den dag. Zodra de prins zijn 18e jaar heeft bereikt zegt hij, dan 
treed ik af; niemand kan mij van dit voornemen terugbrengen". 

III 

Wat volgt uit een en ander nu ten aanzien van Willem IIrs 
gezindheid jegens het denkbeeld van een staatsgreep 1 Zeker niet, 
dat hij met plannen rondliep om de grondwet buiten werking te 
stellen. Iemand, die de bisschoppen wil verplichten trouw te zweren 
aan de constitutie, moet al heel inconsequent zijn, als hij ze zelf wil 
gaan schenden, tenzij men hem de spitsvondigheid van een Bakker 
Korff mocht toeschrijven, die in "De Schildwacht" 1) en het 
"Goudsch Kronijkske" jaren achtereen bleef staande houden, dat 
constitutie en grondwet twee zijn en dat sinds het rampjaar 1848 
de tweede in strijd was met de eerste, te omschrijven als l'esprit 
des lois du pays. Zulk een finesse mogen wij Willem 111 niet toe
schrijven. Dat men hem er niettemin in den lande toch van ver
denken kon de grondwet te willen schenden, was niet ongerijmd. Het 
was zeker niet geheel onbekend gebleven, dat de grondwetsher
ziening van 1848 hem in woede met zijn vader had doen breken 2). 
Speciaal door de katholieken, die op Willem II bepaald erg gesteld 
waren en van wie sommigen hem zelfs voor een crypto-geloofsgenoot 
aanzagen, was zijn zoons komst op de troon met bezorgdheid tege
moet gezien. Vrome paters wonden elkaar op met sombere voor
spellingen over wat te verwachten was van "dien aanstaanden 
Nero", "un vero cosacco, uomo tirannico et perverso", zoals een van 
hen naar Rome schreef 3). 

Bovendien moeten ook tot ons eenzelvig volk geruchten zijn 

1) Een contra-revolutionair weekblad, waarvan in 1849-1851 drie jaar
gangen verschenen. 

I) Zie de brieven aan zijn vader van 19 oktober, 26 oktober en 3 november 
1848 (die tot een volslagen breuk leidden) gepubliceerd in o. W. de Vrie8: 
Overgrootvader koning Willem 111. Amsterdam 1951, pp. 37-41. 

8) G. A_ Meyer O.P_: Gedenkb. van de Dominicanen. Nijm. 1912, p_ 512. 
In de Gedenkschriften van A. R. FaZck (R. G. P. kl. s. 13) komt op p. 773 
een oordeel van Mevr. Falck over Willem 111 als kroonprins voor, speciaal 
over de gevoelens, die de Haagse haute volée jegens hem koesterde. 
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doorgedrongen van reacties, die elders op de omwentelingen van 
1848 gevolgd waren: niet alleen in Frankrijk, maar ook in de 
Donaulanden, in verscheiden Noordduitse staten en in Italië. 
Zelfs heel evenwichtige burgers maakten zich zorgen over de golf 
van reactie, die over Europa kwam. Zo schreef Van Bosse, minister 
van financiën onder Thorbecke, 19 maart 1853 aan zijn vriend 
Duymaer van Twist, de gouverneur-generaal te Buitenzorg en in 
die hoedanigheid spoedig de nachtmerrie van Multatuli : "De vorsten 
loopen weer spoorslags achteruit, de onze niet te vergeten. Als hij 
maar konde!" 1) Vragen wij naar bewijzen ,dan zullen wij ze echter 
niet licht vinden. Zo Willem TIl met de gedachte aan een staatsgreep 
al eens gespeeld had, zolang Thorbecke in "het Torentje" zetelde, 
nu Van Hall er gevestigd was, liet hij zich, zij het dan schoorvoetend 
en soms tegenspartelend, op diens kompas drijven. 

Willem TIl zal niet verrukt geweest zijn over de komst der 
bisschoppen, maar was daarom nog geen anti-papist. De mémoires 
van generaal Forstner van Dambenoy behelzen enige blijken, dat 
Willem TIl in de bewogen meimaand van 1853, toen heel het 
vaderland weergalmde van de anti-papistische strijdleuzen, de 
benoeming doordreef van de conservatieve katholiek E. J. H. 
Borret 2) tot lid van de Raad van State, kort daarop die van de 
katholiek Lightenvelt tot ambassadeur te Parijs, die van de katho
liek Jhr. F. V. H. A. de Stuers 3) tot bevelhebber van het leger in 
Nederlands Oost-Indië en die van "un catholique - ik onderstel 
generaal Duycker - au poste de confiance de chef de sa maison 
militaire" . 

Zelfs komt het mij niet verantwoord voor de koning een tegen
stander van het herstel der hierarchie te noemen. Een-en andermaal 
had de directeur van zijn kabinet, mr. A. G. A. van Rappard, uit 
's konings naam verzekerd, dat Z.M. "ten volle genegen (was) om 
aan zijne R.K. onderdanen te geven wat hun toekomt", ook "eene 
vrije nadere regeling van de R.K. kerkelijke aangelegenheden". 
Tot aan de befaamde audiëntie van Bernard ter Haar c.s. heeft 

1) Papieren Duymaer van Twi8t (Algemeen Rijksarchief; verzamelingen, 
afd. 11). 

S) Deze Borret, broer van de Wa.rmondse hoogleraar Th. Borret, stond 
(evenals zijn hele fa.milie) in de gunst bij het Hof. Reeds in 1850 wenste 
Willem 111 de toen 34-jarige tot lid van de Raad van State te benoemen, 
ma.a.r het ministerie Thorbecke belette dit hardnekkig. Daarentegen stemden 
Van Hall en de zijnen onmiddellijk toe. Zie J. Witlox: Studiën over het 
herstel der hierarchie. Tilburg 1928, pp. 74-81. Het schijnt deze auteur, 
die het "dogma" van een "katholieke staatspartij" ook onwillekeurig aan het 
verleden oplegde, te ontgaan, dat hier de godsdienst nauwelijks een rol 
gespeeld heeft. Het kabinet-Thorbecke was - de katholiek Van Sonsbeeck 
inbegrepen - tegen Borret, omdat deze een uitgesproken anti-Thorbeckia.a.n 
w~, en om di~ reden .wilde Willem ~I hem juist benoemen. 

) E. B. Kielatra: m Nw. Ned. BlOgr. Wbk. 11, 1390. 
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Willem lIl, voorzover wij thans weten, geen blijk van sympathie 
met de petitionarissen gegeven. Hij liet de bij zijn kabinet binnen
stromende petities aan de raad van ministers renvoyeren en toen 
deze hem "eerbiedig in overweging (gaf) de adressen ter zijde te 
leggen en buiten beschikking te houden" 1), gaf hij geen blijk daar
tegen enig bezwaar te hebben. Hij weigerde zelfs een deputatie van 
de Utrechtse kerkeraad te ontvangen en stelde daarmee de "groot
protestantse partij" diep teleur; dit blijkt uit toespelingen in haar 
organen. 

Deze raddraaister der aprilbeweging - in genen dele te vereen
zelvigen met de Nederlandse protestanten - was onder de regering 
van de van paapse smetten niet geheel vrij geachte koning Willem II 
in het leven gekomen. Diens koninklijke besluiten tot het erkennen 
van een aantal kloosters, zijn pogingen om de bezwaren van de 
katholieke kerkvoogden tegen de schoolwet van 1806 uit de weg 
te ruimen en om het concordaat van 1827, nog altijd een dode letter 
gebleven, te effectueren, hadden de reactie van een geïntensiveerd 
protestants bewustzijn gewekt. Dit bewustzijn had zijn nuance
ringen en impliceerde bij de meesten, naast anti-papisme, een bijna 
even fel verzet tegen de school van Bilderdijk, d .i. de wordende 
anti-revolutionaire partij. Deze school placht overigens voorshands 
niet minder uit te munten in principieel protest tegen Rome en 
gaf daaraan straks een verhevigde uiting, toen de katholieken zo 
duidelijk de gunst zochten en vonden van de liberalen, de mannen 
van "ongeloof en revolutie". De hele regeringsperiode van Willem II 
werd aldus gekenmerkt door "protestants verweer". 

Ten dele was dit niets anders dan de versterkte en naar 's lands 
gelegenheid verduitste voortzetting van de algemeen-Europese 
antithese "rooms" en "reformatorisch", kenmerkend voor heel het 
tijdvak van de Restauratie: op Verlichting en tolerantie volgen 
Réveil en poleIniek of - naar de uitdrukking van Friedrich 
Perthes - "Jahre des Kampfes, in denen jeder seine feste Stellung 
nehmen muss" 2). Het tijdschrift "De Protestant", door Ds. Van 
Volkom in 1817 gesticht 3), tolk van een zeer militant anti-papisme, 
en het in 1822 opgerichte genootschap "Welstand", dat het pene
treren van katholieke agrariërs in tot dusver egaal protestantse 
landbouwstreken bedoelde te beletten, zijn symptomen van deze 
evolutie. Le Sage ten Broeks periodieken, vooral "De Godsdienst
vriend" en "De Ultramontaan" , alsmede de door zijn toedoen tot 
stand gekomen "Katholieke Maatschappij" waren de katholieke 
pendanten van deze strijdorganen. Toen het Papo-Thorbeckianisme, 

1) ln vriJ"heid herboren, p. 88. 
a) W. Schellberg: Josef van GÖrres. Köln 1926, S. 143. 
3) L. J. Rogier : Beschouwing en onderzoek. Utrecht 1954, p. 262. 
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de rondom Thorbecke ontstane verbroedering van katholieke en 
niet-katholieke liberalen, de protestantse bekommering nog kwam 
vergroten, kwam het streven op naar een nationale concentratie 
tegen "het ultramontanisme". Dit leidde tot de stichting van nieuwe 
anti-katholieke genootschappen, die speciaal de sociaal-economische 
emancipatie der katholieken trachtten tegen te houden. De nader 
te noemen dr. J. W. Cramer heeft van de invloed dezer in prote
stantse kring volstrekt niet algemeen geaccepteerde organisaties 
- "Christelijk Hulpbetoon" van 1841, "Unitas" van 1842, 
"Phylacterion" van 1843, met het oudere "Welstand" van 1822 
in 1849 samengesmolten in "Tuenda" - een enigszins overspannen 
voorstelling gegeven, die door jongere auteurs wat te gretig beaamd 
schijnt 1). 

Koning Willem TIl had niets met dit streven op; Tuenda moet 
hem een doorn in het oog geweest zijn. In een kabinetsraad van 
october 1849 viel hij heftig uit over "ultra's", die het anti-papisme 
als een soort protestants beginsel propageerden, de Oranjeliefde 
monopoliseerden en het koningshuis als een protestants bezit 
opeisten. "Mijne voorouders - zo sprak hij toen - hebben nooit het 
protestantisme in dien exclusieven zin uitgelegd als nu vele heet
hoofden". "De essentie van het protestantisme" was volgens 
Willem III in de "verdraagzaamheid" gelegen 2). Ik ken geen daden 
van hem, die daarmee in tegenspraak kwamen. Dat hij ter gelegen
heid van zijn aprilbezoek van 1853 uit het paleis op de Dam de 
buste van Sint Ignatius de Loyola deed verwijderen, die Lodewijk 
Napoleon er - vreemd genoeg - had doen plaatsen, mag een 
demonstratie lijken, doch is waarschijnlijk niet meer dan een 
coincidentie. Het is alleen al daarom moeilijk op te vatten als een 
uiting van anti-papisme, wijl hij het beeld aan een katholieke 
kerk schonk 3). 

Met dit alles is natuurlijk niet in strijd, dat hij zich - opvliegend 
en loslippig als hij was - binnenskamers, zoals wij van De Casem
broot weten, gebelgd heeft getoond over de bewoordingen van de 
allocutie en de breve, waarin Pius IX het herstel bekend heeft 
gemaakt, evenmin, dat hij zich opwond, toen men hem vertelde, 
dat de te benoemen bisschoppen zich onder ede verplichtten het 
protestantisme te vervolgen. Zo gezien, was zijn sympathie met 

1) Zie over de bedoelde organisaties J. W. Oramer: Mémoire sur les 
sociétés sécrètes protestantes dans les Pays.Bas. Amsterdam 1852; verder 
H. J. Smit in Briefw. Groen v. Prinsterer III (R.G.P. grote serie no. 90). 
Den Haag 1949, inl. p. XIV en passim; W. J. F. Nuyena: Gesch. v.h. Ned. 
volk van 1815 tot op onze dagen II. Amsterdam 1884, pp. 209-210; F. J. 
van Vree in "De Katholiek" dl. 15 (1849), pp. 188 vv.; J. H. J. M. Witlox: 
De kath. staatspartij II. 's-Hertogenbosch 1927, p. 65. 

I) O. W. de Vries t.a.p. 55. 
8) L. G. J. Verberne in "Het Gildeboek" XIII (1930) pp. 177-179. 
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de deputatie, die hem 15 april bij monde van Bernard ter Haar 
bezwoer Rome's euvelmoed te breidelen. Zijn weliswaar zinledig, 
maar toch vriendelijk antwoord had dan ook geleid tot Thorbecke's 
heengaan en Van Hall's optreden. Het nieuwe kabinet noemde zich 
een ministerie van apai8ement, maar het is de vraag, op wie dit 
apaisement allereerst gericht was, op de protestanten of op de 
katholieken. Waarschijnlijk hebben de koning en zijn omgeving 
uitsluitend gedacht aan zekere tegemoetkoming aan de "beledigde" 
protestanten en misschien mag dit ook van Van Hall ondersteld 
worden, al moet deze ter dege geweten hebben, dat de door hem 
bedongen integrale handhaving van de grondwet elke wezenlijke 
tegemoetkoming aan de protestantse agitatie uitsloot. 

Hoezeer Van Hall de groot-protestantse partij teleurstelde, leren 
vooral de aantekeningen van een adellijke vertrouweling van de 
koning: generaal H. F. Chr. baron Forstner van Dambenoy. 
Ofschoon conservatief in hart en nieren met sterke sympathie voor 
de religieuze denkbeelden van Groen, liet hij zich in juli 1852 door 
de koning aan Thorbecke opdringen als minister van oorlog; hij ging 
over in het kabinet-Van Hall en bleef aan tot 1857. In juni 1854 
tekende hij in zijn autobiografische notities 1) - in het Frans -
het volgende op. In plaats van aan de roomse aanmatiging paal en 
perk te stellen, maakte Van Hall zich veeleer op om het onweer 
te bezweren, dat tegen de katholieken opgestoken was. Zijn "Wet 
op de Kerkgenootschappen" ging uit van het volgens Forstner 
onjuiste beginsel, dat de door de grondwet gewaarborgde vrijheid 
aan de roomsen au même dégré toekwam als aan de protestanten. 
Verder deed het nieuwe kabinet volgens de bouderende generaal 
- die, naar tussen de regels bij De Casembroot te lezen valt, in 
de zomer van 1853 door Van Rappard en Van Hall uit 's konings 
vertrouwen verdrongen werd - alles om de katholieken in het 
gevlij te komen. En wat was - zo meesmuilt hij - de beloning, 
die de koning en zijn nieuwe ministers van de kant der ontaarde 
roomsen ontvingen 1 Dat dezen bij de verkiezingen samenspanden 
"avec les rouges". De zwartgalligheid vloekt tegen de chronologie 
en is bovendien heel merkwaardig bij een man, die met de verfoeide 
"rouges" in één kabinet had plaatsgenomen. De goede baron 
voorspelde, dat Floris van Hall aanstuurde op "une domination 
exclusive du catholicisme", op het afzetten van het koningshuis 
en het uitroepen van de republiek. 

De dolle overdrijving daargelaten, is er waarheid in de verzuchting. 
De geslepen Van Hall kan zelf niet veel waarde gehecht hebben 
aan het gewrocht van zijn godgeleerde raadslieden Kist en Roy-

1) Papieren-Forstner van Dambenoy (Algemeen Rijksarchief; verzame
lingen, afd. lI). 
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aards 1), de lege wet, die wat vluchtige olie wierp op de woeste 
golven van de aprilbeweging of - om weer eens met Daan Koorders 
te spreken - "in den bitteren beker, dien (de protestanten) toch 
moesten slikken, eenige zoete druppels van denkbeeldigen troost 
mengde" 2). Van Hall was immers minister van Buitenlandse Zaken 
en kreeg bij zijn eerste optreden al een kant van de zaak te zien, die 
hem vermoedelijk tot dusver ontgaan was. Hij zag zich vrijwel 
onmiddellijk tot een diplomatieke frontverandering genoopt. 
Terwijl het katholieke lid van zijn kabinet, de met de koning hecht 
bevriende Lightenvelt, en enige katholieke leden van het corps 
diplomatique hem de vraag in overweging gaven, of de regering 
vrij uitging, die een bevriend staatshoofd straffeloos liet uitmaken 
niet alleen voor de anti-christ, maar bovendien voor een Judas, 
een Nero, een handlanger van Satan, een aartsleugenaar, een hyena, 
een bloeddorstige tijger en een aasgier, rapporteerde baron van 
Liedekerke, de Nederlandse gezant te Rome en daar deken van 
het corps diplomatique, dat kardinaal Antonelli, de pauselijke 
staatssecretaris, zich in hoofse termen reeds daarover beklaagd had. 
Met zijn bezwaren tegen de onvriendelijke passages in 's pausen 
allocutie en breve had de gezant toen geen diepe indruk meer 
gemaakt. Zo zag de nieuwe minister van buitenlandse zaken zich 
onmiddellijk voor de taak geplaatst om - zoals hij het in de 
Tweede Kamer uitdrukte - een ongunstige indruk bij het Hof van 
Rome weg te nemen 3). Zijn apaisement kreeg daarmede een nieuw 
adres. Het zou natuurlijk onbillijk zijn geen begrip te hebben voor 
de rechtmatigheid van de verbazing van eenvoudige en minder
eenvoudige protestanten, die de paus drie maanden aan één stuk 
hadden mogen uitmaken voor de antichrist en zelfs gemeend hadden 
's konings minzaam antwoord aan ds. Ter Haar als een goedkeurend 
schouderklopje te mogen uitleggen, en nu opeens te horen kregen, 
dat hun gedrag verontschuldiging behoefde en de regering een 
katholieke minister naar Rome afvaardigde om die aan te bieden. 

De ene demagogie is de andere waard: miskenden de groot
protestanten de minister, de katholieken deden het vooral niet 
minder. Nauwelijks was de onschuldige "Wet op de Kerkgenoot
schappen" ingediend, of J. W. Cramer noemde haar in "De Tijd" 
"een gedrocht van willekeur, eene monsterwet" 4). Gelukkig kwam 
Cramers mederedacteur, de priester Judocus Smits, daartegen 

1) In vri}heid herboren, p. 116. 
I) D. Koorders : De Aprilbeweging, De Gids 1854, I. 
3) J. H. J . M . Witlox: Studiën over het herstel der hierarchie. Tilburg 

1928, p. 55. 
') J. Sclwkking : Historisch· juridische schets van de wet van 10 september 

1853. Amsterdam 1894, p . 182. 
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prompt in verzet 1), zodat "De Tijd" zich verder in nevelen van 
wijsheid hulde, maar kleinere katholieke bladen debiteerden bepaald 
groteske kritiek. Zo beweerde "De Nieuwe Noordbrabander" , dat 
zelfs de tsaar van Rusland zich zou schamen voor de afkondiging 
van een zo tirannieke wet, "zwanger van eene onoverzienbare reeks 
van rampen". Het aannemen ervan zou neerkomen op een terug
gang naar tijden, "die met vurige en bloedige letters in de geschie
denis der wereld geboekstaafd zijn". Het onversaagde blad roept de 
katholieken van Nederland op tot krachtig verzet. Zij mogen niet 
rusten "totdat (zij) Of zegevierend uit den strijd komen Of onder de 
puinhopen van het ineenstortende vaderland bedolven worden" 2). 

Van Hall bewaarde onder dit alles zijn gemoedsrust. Nuyens dist 
het verhaal op, dat de Brabantse afgevaardigde Luyben de minister 
in een vertrouwelijk gesprek kwam waarschuwen voor de onlusten, 
die de aanneming van de wet in Noord-Brabant zou teweegbrengen. 
Een lucifer aanstrijkend, moet de goede Luyben pathetisch hebben 
uitgeroepen: " Excellentie, zo gemakkelijk vliegt Noord-Brabant 
in vuur en vlam!" "Het zal nict nodig zijn", moet Van Hall ironisch
glimlachend geantwoord hebben 3), alsof hij al kennis kon hebben 
van wat de Noordbrabander Judocus Smits 4 september 1853 aan 
Cramer zou schrijven ter typering van zijn gewestgenoten : "Onze 
Noordbrabanders zullen niet vechten. Zij zijn tam en mak als 
lammeren en als zij van vechten spreken, dan is dat slechts 
zwetserij" 4). 

De minister a.i. van R.K. eredienst speelde zijn rol verder 
meesterlijk. Hij zag glimlachend toe, hoe Groen c.s. zijn reeds zo 
onbenullige wet amenderenderwijs afdoende ontmanden, en zal 
zich ten zeerste vermaakt hebben met de retorica, waarmee katho
lieke kranten tenslotte nog hoopten de aanneming door de Eerste 
Kamer te kunnen voorkomen. Het Maastrichtse blad "Courier de 
la Meuse", vanouds door heftigheid uitmuntend, durfde dit zelfs 
voorspellen. De 29ste augustus 1853 schreef het, dat Van Halls 
val aanstaande was. "Het ministerie is reeds in den doodstrijd; het 
ligt reeds aan den reutel" 6). De 8ste september nam de Eerste 
Kamer Van Halls wetje aan en de 15de september verscheen het, 
van 's konings handtekening voorzien, in het staatsblad. Is dit, 
vroeg "De Fakkel", "het loon op zooveel werks, het resultaat van 

1) Zie brieven va.n Judocus Smits aan J. B. va.n Son in Archief bied. 
's-Hertogenb. (Papieren- Van Son). 

I) J. Schokking t.a.p. 184. 
8) W. J. F. Nuyens t.a.p. 111, p. 233. 
') Papieren--Cramer in Arcb. Prov. Neer!. S. J. Smits aan Cramer 

4 sept. 1853. 
') J. Schokking t.a.p. 198. 
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zooveel strijds1 ( .... ) Nu zullen de bisschoppen komen en waar
schijnlijk erkend en bezoldigd worden van staatswege ... " 1). 

En de koning 1 Hij had er allang vrede mee genomen. Met de 
hupse Lightenvelt verkeerde hij op voet van vriendschap en toen 
deze en Floris Van Hall hem konden vertellen bereikt te hebben, 
dat in de ambtseed van de bisschoppen geen onvertogen woord 
jegens de protestanten zou voorkomen - de eed was reeds in 
april 1853 afgelegd en had de geincrimineerde woorden nooit bevat
zakte zijn verontwaardiging weg. Dus moet onze slotsom wel zijn: 
als Da Costa's insinuatie van sympathiën en haut lieu op de koning 
sloeg, miskende zij hem, althans voorzover de godsdienst in het 
geding was. 

IV 

Leefde er al ongerustheid bij protestanten als De Casembroot en 
Da Costa, sommige katholieken verkeerden begin september 1853 
bepaald in een angstpsychose. Daarvan is het rijke archief van de 
reeds enige malen terloops genoemde geneesheer-journalist J. W. 
Cramer een duidelijke neerslag. Het ongeluk heeft gewild, dat 
oudere geschiedschrijvers van de katholieke herleving - met name 
Albers en Witlox - deze zeer subjectieve bron iets te ernstig 
genomen hebben. In hun voorstelling schijnt het schrikbeeld van 
de staatsgreep de proporties van een obsessie aan te nemen. Dit is 
niet verantwoord: de grote meerderheid van de katholieken heeft 
zeker onbekommerd voortgeleefd, onbewust van een dreiging, 
waarmee enige warmbloedige geloofsgenoten elkaar een paar weken 
lang het hoofd op hol brachten. Toch moct van hun nervositeit een 
verontrustende invloed op een groter of kleiner kring zijn uitgegaan 
en op deze grond zullen wij wel van een gespannen toestand mogen 
spreken. De betrokken groep warmbloedigen bestond uit drie, als 
men wil vier, leden: Cramer zelf en twee pen-friends, Fortuné graaf 
Duchastel en Jan Jacob de Laat, benevens als een bezonnen en 
zelfs sceptisch buitenlid de priester Judocus Smits. 

Cramer was een begaafd en ondernemend man. Tussen 1840 en 
1853 speelde hij een leidende rol in bijna elke katholieke onder
neming. In 1846 was hij een van de oprichters van "De Tijd" te 
Amsterdam, in 1848 nam hij het hoofdaandeel in de onderhande
lingen met Thorbecke, die tot het samengaan van de jongere 
katholieken met de liberalen leidden of - juister uitgedrukt 
deze jongeren min of meer vooraanstaande plaatsen onder de 
propagandisten voor de grondwetsherziening deden innemen. In 
de onmiddellijk daarop volgende jaren streed hij in het voorste gelid 

1) J. Schokking t.a..p. 207. 
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voor het herstel van de hierarchie. Begonnen als een tot extremisme 
neigend propagandist voor het Papo-Thorbeckianisme, evolueerde 
hij zich echter onder de invloed van het Franse ultramontanisme, 
speciaal van de journalist Louis Veuillot, tot een conservatief 
bestrijder van de democratie, straks een onverzoenlijk tegenstrever 
van de koers, die Schaepman ging volgen. Meer en meer kwam hij 
als een bouderend malcontent ter zijde te staan. In de periode vlak 
na de omwentelingen van 1848 correspondeerde hij met vooraan
staande katholieken in half Europa en overstelpte hij de Franse, 
de Belgische en de Duitse katholieke pers met bijdragen, die 
vermoedelijk maar zelden geplaatst werden, meestal bedoeld als 
demonstraties van het hier te lande ondergronds werkende anti
papisme. Op den duur werden de geheime genootschappen hem tot 
een soort nachtmerrie. Onder de indruk van de politieke martelgang 
van de Kerkelijke Staat ontwierp hij straks plannen voor een 
internationale katholieke concentratie, die de invloed van de vrij
metselarij op pers en staatkunde, alsmede die van het Joodse 
bankkapitaal zou breken. Later werd hij weer door nationale 
geestdrift in vlam gezet en begon hij met veel make-up van grootse 
organisaties te ijveren voor de Amsterdamse duinwaterleiding en 
het droogmaken van de Zuiderzee; duurzaam aandeel in de leiding 
verwierf hij echter nooit. 

Cramers kracht lag in de propaganda en niet in de verwezen
lijking; wat hij ondernam, liep op een mislukking uit, tenzij hem 
tijdig de leiding uit handen genomen werd. Hij was eerlijk, oprecht 
en vooral godsdienstig; bovendien muntte hij door briljante gaven 
uit, speciaal een polyglottische welsprekendheid, maar hij miste 
bescheidenheid, gevoel voor verhoudingen, tact en doorzicht 1). 
Jozef Alberdingk Thijm, die op zijn achttiende jaar met de drie 
jaar oudere <Jramer een vriendschap gesloten had, die aanvankelijk 
van zijn kant meer uit ontvangen dan uit geven bestond, kwam 
geleidelijk zeer kritisch tegenover deze vriend te staan. In 1852 
klaagde Thijm, dat Cramer "vastheid in zijne opiniën" miste; 
Judocus Smits, Cramers mede-redacteur van "De Tijd", noemde zijn 
compagnon toen "een orgel", dat "trouw eIken klank, die op de 
touche wordt aangeslagen, weergeeft" 2), en laakte Cramers blinde 
bewondering voor Louis Veuillot. Deze noemde hij een gevaarlijk 
model, omdat Cramer "het oorspronkelijk talent" miste, "waarmee 
Veuillot zijne gebreken dragelijk" maakte. 

Wie deze typering kent, kan slechts met een ironische glimlach 

1) In Vrijheid herboren, pp. 292 vvo en passim; J. H. J. M. Witlox: 
De katholieke staatspartij I1, pp. 100 vvo en passim. 

a) De brieven van Smits aan Alberdingk Thijm berusten in de Nijmeegse 
Universiteitsbibliotheek (Bibliotheca Thijmiana). 
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kennis nemen van het uit Veuillots eigen mond afkomstige bericht, 
dat paus Pius IX in of omstreeks mei 1853 onder vier ogen tot de 
Fransman gezegd zou hebben: "Cramer! c'est Ie grand Veuillot de 
la Hollande!" Het was Cramers stiefoom Frans Lurasco, 1) die 
- als een soort van biezonder correspondent van "De Tijd" in 
1852-1853 te Rome vertoevend - deze apokriefe anecdote naar 
Amsterdam overbriefde 2). Inmiddels had Judocus Smits al eens 
aan de archiepiscopus designatus Zwijsen geschreven: "Cramer 
begrijpt de portée niet van hetgeen hij schrijft, zegt of doet. Als ik 
hem niet dikwijls weerhield, dan zou men dwaze dingen van hem 
zien". In een vervolgbrief heet het: "Cramer is voortvarend en 
onbedacht, ziet niet verder dan de punt van zijn neus en laat zich 
vervoeren door zijn levendige verbeelding" 3). Er is een heel archief
Cramer om dit waar te maken. Als de "Wet op de Kerkgenoot
schappen" ingediend en Cramer heet van de naald met een onbe
kookte filippica van wal gestoken is, vermaant Smits hem te zwijgen 
en het woord te laten aan de jurist J. B. van Son, oud-minister van 
R.K. Eredienst. Deze over-bezadigde man, gewoon zijn woorden op 
de goudschaal te wegen, publiceerde in de loop van augustus dan 
ook enige kritische artikelen over de ingediende wet in "De Tijd". 
In de brief van 26 augustus, waarmee Smits de auteur daarvoor 
bedankte, komt de veelzeggende passage voor : "Aan Cramer heb 
ik voor dit oogenblik niets ( .... ). Ik zit alleen voor De Tijd" '). 
Aan die mede-redacteur zelf schreef hij omstreeks dezelfde tijd: 
"Gedoog, dat ik u opmerk, dat gij u een weinig te veel schijnt op 
te winden ( .... ). Ik heb er niets tegen, dat gij warm zijt. Dat is een 
goede kwaliteit, maar wees niet kwetsachtig ( .... ). Spaar den 
koning. Herinner u, dat Nederland ons vaderland is en dat wij ook 
daarop blijven roemen. Keur niet onvoorwaardelijk goed wat tegen 
't ministerie wordt geschreven. Tracht onze vijanden te verminderen 
en laat gaan wat eenigszins gaan kan" 5). 

Niet al Cramers vrienden waren zo bezadigd als Judocus Smits. 
Een gevaarlijke relatie was de Belgische Orangist Duchastel 
(1800-1867), wiens familie tussen 1815 en 1830 bij Willem I in de 
gunst gekomen was en via de cavalerie tot de hofadel doorgedrongen. 
Bij de Belgische opstand koos Duchastel de Hollandse kant. In de 
Tiendaagse Veldtocht was hij ordonnans van prins Frederik, wiens 
adjudant hij ook daarna nog jaren geweest schijnt te zijn. De 
gewrongen positie, waarin hij zich in de Tiendaagse Veldtocht 

1) Een zuster va.n Frans Lurasco werd de tweede vrouw van Cramers 
schoonvader. 

2) Papieren-Gramer. 
8) Papieren--Zwijsen in het Bisschoppelijk Archief te 's-Hertogenbosch. 
4) Papieren4Jan Bon in het Bisschoppelijk Archief te 's-Hertogenbosch_ 
6) Papieren-Gramer (ongeda.teerde brief van Smits). 
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bevond, bleef voorlopig kenmerkend voor zijn carrière. Hij balan
ceerde niet alleen tussen Holland en België, maar evenzeer tussen 
liberalisme en conservatisme, onderhield relaties met beide kampen, 
maar werkte zich door - misschien ten dele om den brode -
aandeel te nemen in de uitgave van liberale bladen - "De Toe
komst" en "Le Publiciste" - vast in een liberale impasse. Daardoor 
en waarschijnlijk vooral door zijn relaties met Prins Frederik en 
koningin Sophie raakte hij kennelijk in verdenking bij de zeer 
conservatieve legerleiding en bij de koning. 

De bedrijvige graaf is een moeilijk te grijpen figuur. Hij liet 
mémoires na, gesteld in een toon van rammelende grootspraak, 
vol sabelgekletter en vlagvertoon. Zij zijn maar ten dele en dan nog 
op onbevredigende wijze uitgegeven 1). Met zijn brieven aan Cramer 
vormen zij nochtans een betrouwbaar psychologisch portret van 
de auteur. Het is mij een raadsel, hoe men deze opgewonden man, 
die zich in naïef zelf overschatten le chef du parti catholique en 
Hollande 2) noemde, zo ernstig heeft durven nemen en zijn Münch
hausen-achtig stoffen op grote daden voor onversneden waarheid 
heeft kunnen houden. Er is te meer reden tot twijfel aan de betrouw
baarheid van zijn mémoires, nu hij volgens eigen mededelingen al 
tenminste tien jaar vóór zijn dood aan "herl:lenverweking" leed 3). Ik 
voor mij durf op geen mededeling van deze man afgaan, zolang 
zij niet door een bericht van andere herkomst bevestigd wordt. 
Het wordt soms komisch zijn krijgshaftige brieven aan de even 
strijdbare Cramer te lezen. Zou men ze geloven, dan is bijna alle 
goeds, dat de Nederlandse katholieken in de betrokken jaren 
verkregen hebben, onder Duchastels hart geboren. Heel het herstel 
van de hierarchie is eigenlijk zijn werk. Hij heeft Van Sonsbeeck, 
de minister van R.K. Eredienst onder Thorbecke, de weg gewezen, 
die naar het grote doel leidde. Als Van Sonsbeeck eens een enkele 
keer tegenspartelt, schrijft Duchastel: "Je lui pousserai l'épée dans 
les reins". 

Ondanks al die fanfaronnade had hij een hazenhart. Dit blijkt 
uit allerlei voorvaJlen uit zijn leven. Als hij in december 1852 
verneemt, dat de hierarchie hersteld en Utrecht zetel van een aarts
bisschop geworden is, geraakt hij buiten zich zelf van vreugde; hij 
wil onmiddellijk weidse feesten gaan arrangeren en deputaties 

1) Het boekje van Adolphe Gomte du Ghastel: 1830; les Hollandais avant, 
pendant et après la Révolution, d'après des souvenirs de famille. Bruxelles 
1908, is een soort parafrase van de nagelaten mémoires van Fortuné Du
chastel, ma.a.r volkomen oncontroleerba.a.r en hoogstwaarschijnlijk zeer 
tendencieus. 

I) J. H. J. M. lVitlox : Een Zuidnederlander als emancipator van Nêer
lands katholieken: gra.a.f Fortuné Duchastel. Tilburg 1930, p. 22. 

8) J. H. J. M. lVitlox: t.a.p. 45 en 86. 
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afvaardigen naar de paus en naar koning Willem III om dank te 
betuigen. Maar als anderen hem remmen en gewagen van mogelijk 
verzet van de kant der protestanten, kruipt hij in zijn schulp en 
schrijft hij Cramer: "Le soir j'écoute si l' on ne vient pas briser mes 
carreaux" 1). In april 1853 beweert hij in brieven aan zijn Amster
damse vriend - zij betitelen elkaar steeds als "Monsieur Ie docteur" 
en "Monsieur Ie comte" - dat zijn leven te Den Haag in gevaar 
verkeert en de 14de van die maand wijkt hij uit naar 's-Hertogen
bosch, omdat zijn vrouwen zijn schoonmoeder - beiden prote
stant - overspannen raken van angst. Doch als alles rustig b1ijft 
in den lande, motiveert hij die uitwijking anders: hij wil, als er 
onlusten mochten uitbarsten, dicht bij Parijs zijn om daar de 
wereldpers tijdig te kunnen inlichten over wat in Nederland tegen 
de katholieken ondernomen wordt. Tegelijk onthult hij fantastische 
verzetsplannen : hij zal zich aan het hoofd stellen van een aantal 
katholieke officieren om gezamenlijk de raddraaiers van de april
beweging "op het lijf te vallen (tomber sur Ie corps)". 

Zodra Floris Van Hall op het kussen gekomen is, keert Duchastel 
naar Den Haag terug. Aan Cramer schrijft hij dan ijlings, dat de 
katholieken het ministerie niet mogen prikkelen. Als de verkiezingen 
een duidelijke zegepraal voor Van Hall blijken, wordt hij opnieuw 
een prooi van de oude ongerustheid. Hij voorspelt nu een drastische 
grondwetsherziening die 1 0. het gezag van de koning zal "herstellen" ; 
2°. de godsdienstvrijheid zal beperken; 3°. het aantal kiezers zal 
verminderen door middel van een belangrijke verhoging van het 
census-minimum. In dezelfde tijd hebben er te zijnen huize bespre
kingen plaats, die ten doel hebben een modus vivendi met Van Hall 
te vinden. De katholieke kamerleden Dommer van Poldersveldt en 
Wittert nemen er aan deel, natuurlijk ook Cramer, dan Duchastel 
zelf en eindelijk generaal De Stuers, groot gunsteling van de koning. 
Misschien valt in deze bespreking een poging te zien, dool' de 
militaire camarilla van Willem m ondernomen om de katholieken 
van Thorbecke weg te lokken. Jhr. de Stuers was vermoedelijk een 
van die bons catholique8 qui ne pratiquaient guère, in het Indische 
leger toen niet zeldzaam; hij was een schoonzoon van de generaal 
en oud-minister H . Merkus de Kock 2). 

Met een Forstnel' van Dambenoy en een De Casembroot behoorde 
Jhr. de Stuers tot de camarilla, die de troon van Willem II en 
Willem TIl zo nauw omsloot. Diep ontgoocheld door Willem lI's 
volte-face van maart 1848, hadden deze 1ieden, in wier oog het 

1) J. H. J. M. Witlox t.a.p. 82. 
I) Zie over H. Merkus de Koek het Nw. Ned. Biogr. Wbk. 1I, 692; ook 

de Franse romanschrijver Paul de Koek (1794-1871) behoorde tot de ne.e.ste 
fa.milie. 
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politiek conservatisme een soort religie en een blinde Oranjeliefde 
de proef-op-de-som van de vaderlandsliefde was, Willem IJl des te 
vaster omringd. Thorbecke was in hun ogen de verpersoonlijking 
van de bandeloosheid. De wilde Duchastel, man van onklare 
begrippen, zou men een soort buitenlid van de camarilla kunnen 
noemen of - misschien juister - een soort "jodengenoot" , die in 
wankel evenwicht aan haar periferie hunkerde. Het is niet uit te 
maken, of de koning kennis droeg van de ondernomen poging, maar 
als Duchastel en Cramer niet fantaseren, heeft De Stuers "plechtig" 
verklaard, "dat Z.M. het betreurde te Amsterdam woorden te 
hebben gesproken, waardoor de katho1ieken gegriefd (werden), dat 
het ministerie zeer veel aan den steun der katholieken hechtte en 
dat de koning en het ministerie alles in het werk zouden stellen om 
de rechten der katholieken te vrijwaren" 1). De hier gegeven voor
stelling van duidelijke operaties met de stroopkan lijkt gechargeerd, 
maar kan moeilijk geheel gewraakt worden, nu er twee getuigen 
zijn. Het is dus wel aannemelijk, dat "de camarilla" zich een en 
ander voorstelde van Duchastels bemiddeling. Zo de graaf gemeend 
heeft in die rol enige lauweren te plukken, is de droom echter in 
rook opgegaan. In juni 1853 verhuisde hij voorgoed naar Brussel, 
vermoedelijk ook omdat hij, uit het 1eger ontslagen en als journa
list, ten minste uitgever van periodieken, mislukt, in zekere zin ook 
gecompromitteerd, hier geen toekomst meer zag en de hoop opvatte 
onder de vleugels van J. J. de Laet in de Belgische hoofdstad een 
nieuwe publicistische carrière te kunnen opbouwen. 

Jan Jacob de Laet (1815-1891), die zich zelf Johan Alfried de 
Laet placht te noemen, was een ondernemend en begaafd Antwerpe
naar. Hij studeerde medicijnen, was enige tijd als arts werkzaam, 
maar ging in 1844 in de journalistiek. Later trad hij - evenals bij 
ons Samuel Sarphati en Jan Willem Cramer, merkwaardig genoeg 
ook medici - op de voorgrond met utopisch-socialistische experi
menten, o.a. een grote broodfabriek. Sinds 1863 trad hij in de 
politiek op, speciaal als een overtuigd flamingant 2). In 1848 werd 
hij hoofdredacteur van L' Emancipation belge, een unionistisch, d.i. 
katholiek-liberaal blad, dat te Brussel uitkwam en waarmee 
Duchastel en Cramer beiden hechte relaties onderhielden. De Laet 
wordt door een hedendaags Belgisch geschiedschrijver "een woeste 
dichter-journalist" genoemd 3) en moet met Cramer sterke overeen-

1) P. Alber8 S .J., t.a..p. II, p. 394. 
I) Hij is de vader van de tweede Belgische taalwet (1878), ook taalwet

De Laat genoemd. Zie P. Fredericq : Schets eener geschiedenis der Vla.a.msche 
Beweging.!. Gent 1906, pp. 127 vvo en passim. 

8) G. Schmook in Algemene Gesch. der Nederlanden, dl. IX. Utrecht 1956, 
p. 442; zie verder nog Aug. Snieder8 in Jaarboek der Kon VI. Ac. 1892, 
pp. 67 vVo 
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komst gehad hebben: ook hem doen zijn brieven kennen als een 
man van beschaving en van stilistische begaafdheid, maar tevens 
als een onbezonnen ijveraar, die doordraafde op zijn fantasiëen. 

v 
In de zomer van 1853 verkeerden tal van Brusselaars, onder hen 

vooral ook De Laet en Duchastel, in een stemming van ongerustheid. 
Zij vreesden voor Franse veroveringsplannen, die de ondergang van 
de Belgische onafhankelijkheid zouden betekenen. Voor vele 
Belgen moet Napoleon m sinds 2 december 1852 een nachtmerrie 
geweest zijn. De naam Bonaparte wekte pijnlijke herinneringen. 
Waterlo lag nog vers in het geheugen. Achtereenvolgens onder 
Spaanse, Oostenrijkse, Franse en Hollandse "overheersing" ver
bleven, konden de Belgen nog niet goed geloven in de realiteit van 
een zeJfstandig volksbestaan. De pas twintig jaar oude Belgische 
staat, die van Engeland een koning ten geschenke had gekregen, 
wiens huis niet de minste binding met 's lands geschiedenis had, en 
welks burgers bovendien op tal van punten onderling verdeeld 
waren, werd opeens geplaatst voor het schrikbeeld van een her
inlijving, waartegen hij niet de weerstand van een natuurlijk 
nationaliteitsbesefvreesde te kunnen in het veld brengen. Thorbecke 
moet die vrees gedeeld hebben en vond in de genoemde staatsgreep 
dan ook aanleiding in contact te treden met Leopold I, ten einde 
in samenwerking met Pruisen een dam op te werpen tegen het 
vernieuwde Bonapartistische annexionisme. De Pruisische koning, 
die koningin Victoria wilde voorstellen een anti-Frans verbond te 
sluiten "mit mir, könig Leopold und Thorbecke" 1), gaf daarmee 
bJijk onze koning aan te zien voor een non-valeur, wat hij in de 
buitenlandse politiek althans toen ook was. 

In Nederlandse breinen stichtte de vrees voor Napoleon III al 
evenzeer verwarring. Er waren protestanten, die benauwde dromen 
hadden van een entente cordiale tussen Pius IX, Napoleon m en 
Thorbecke, samenzwerend om de troon der Oranje's omver te 
werpen. Het denkbeeld was de potsierlijkheid zelf. Willem III 
schijnt voor Napoleon m een jaloerse bewondering gevoeld te 
hebben, terwijl Thorbecke in het nieuwe keizerrijk het grootste 
gevaar zag, dat Europa bedreigde. Toch hield deze waan niemand 
minder dan Groen in zijn greep. Deze hield in De Nederlander zijn 
lezers voor, dat Thorbecke in verstandhouding met Napoleon III 
de Paus ertoe genoopt had de hierarchie te herstellen. Het is een 
echt spinsel van de angstpsychose. De verhoudingen lagen bijna 

1) M. G. de Boer in Tschr. v. Gesch. 44 (1929) 1 vvo en 135 vv.; J. D. M. 
CorneliBsen in Meded. Ned. Rist. Inst. te Rome, 2e reeks I (1931) 169 vvo 
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precies andersom: de Franse gezant te Den Haag zag het herstel 
der hierarchie hier te lande met lede ogen en poogde zijn keizerlijke 
meester over te halen te Rome enig roet in het reeds opgediste eten 
te werpen 1). Cramer wist ten minste in dit opzicht beter dan Groen. 
Met de Laet stond hij al enige jaren in journalistieke relatie en sinds 
Duchastel te Brussel woonde, werd door diens toedoen de verstand
houding tussen "De Tijd" en "L'Emancipation beIge" verlevendigd, 
zonder dat de geest van demagogie, die het Brusselse blad ken
merkte, merkbaar vat kreeg op het Amsterdamse. Judocus Smits, 
die behalve redacteur ook eigenaar ervan was, bleef onveranderd 
een stempel van voornaamheid en zelfbeheersing op de inhoud 
zetten. 

In juni 1853 moet de nerveuze spanning op het bureau van 
"L'Emancipation belge" toegenomen zijn. Geruchten omtrent infil
tratie van Fransen in België en hun concentratie te Brussel en 
Mechelen doken overal op, maar bleken telkens weer alle grond te 
missen. De regering voerde de legersterkte op en toonde een 
opvallende waakzaamheid aan de grenzen 2). Hoezeer De Laet in 
bekommering leefde, toont ons o.a. een brief, die hij 17 juni tot 
Cramer richtte. "Ware het mogelijk - zo staat daarin te lezen -
dat Louis Napoleon en Willern samenwerkten om het rijk van 
Keizer Karel weer tot stand te brengen 1" Blijkens deze en andere 
uitingen werd de Brusselse journalist waarlijk getourmenteerd door 
de gedachte aan een geheim verbond tussen de Franse keizer en 
de koning van Nederland. Als hij verneemt, dat de Franse generaal 
Rolin, in september in Nederland vertoevend, enige oefeningen in 
het kamp van Zeist bijwoont 3), slaat zijn fantasie op hol. Cramers 
nader te bespreken berichten over hetgeen te Utrecht stond te 
gebeuren combinerend met Rolins aanwezigheid te Zeist, richtte 
hij zich volgens zijn brief van 10 september 1853 tot lieden, die hij 
"onze scherpstziende staatsmannen" noemt. Mogen wij hem geloven, 
dan kwam Pierrot, de Belgische minister van buitenlandse zaken, 
diep onder de indruk van de gedane onthullingen. Van dankbaarheid 
vervuld, zou deze autoriteit beloofd hebben er zijn voordeel mee te 
doen. De onthullingen komen op het volgende neer: uit vertrouw
bare Parijse bron weet De Laet, dat "Bonaparte" gereed staat 
België te "annexeeren" en nu "stookt in de omgeving van koning 
Willem lIl, opdat deze een coup d'état zal wagen". Door de onlusten, 
die aldus in Holland ontstaan, wordt voorkomen, dat Holland 

1) In vrijheid herboren, p. 111. 
I) H. Pirenne t.a.p. VII, p. 155. 
3) Volgens een bericht in de Provo Utr. Coura.nt va.n 15 sept. 1853 

benoemde Willem III deze generaal Rolin tot ridder met de ster in de orde 
van de Eikenkroon, een onderscheiding, die buiten de vera.ntwoordelijkheid 
van de N ederla.ndse regering viel. 
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België te hulp schiet, en zo kan Napoleon zijn slag slaan. De zaak 
staat hopeloos: "Vast staat, dat bij den eersten oproer Holland en 
België verpletterd worden". Dit is de "eenparige overtuiging" van 
de Belgische politici: "Ik versta niet - aldus filosofeert De Laet -
hoe het mogelijk is, dat de derde Willem in constitutionneelen zin 
zal antwoorden, indien hij waarlik (sic) den 14den naar Utrecht 
koomt. Wilde hij geenen coup d'état, dan zou hij gerust in Den 
Haag blijven, want voorzeker weet hij of ten minste weten zij, die 
hem geleiden, wat er te Utrecht ophanden is. Koomt hij daar, dan 
is hem buiten allen twijfel de les opgespeld en heeft hij te voren 
de rol van buiten geleerd. Naar mijne overtuiging is generaal Rolin 
bestemd om ten uwent de rol van Magnan te Parijs over te nemen"1). 

Op grond van wat hier te berde gebracht is over Cramer, Du
chastel en De Laet mogen wij vaststellen, dat dit driemanschap 
in de periode tussen 1 juli - de indiening van de Wet op de Kerk
genootschappen - en midden september 1853 een team van samen
zweerders in een soort gruwelpropaganda vormde, die de geschied
schrijving tot voor kort enigermate misleid heeft. De schrikbeelden, 
die zij elkaar voor ogen toverden, maakten op den duur zelfs op de 
evenwichtige Judocus Smits een te diepe indruk. De Laet probeerde 
ook de wereldpers te verontrusten. Begin augustus 1853 lanceerde 
hij in L' Emancipation belge de meest onheilspellende berichten over 
Nederland en het Parijse blad L'Univers van Louis Veuillot nam 
ze gretig over. Het heette, dat heel het land in staat van opwinding 
verkeerde, nu de "Wet op de Kerkgenootschappen" eerstdaags in 
behandeling zou komen. De commandant van de vesting 's-Hertogen
bosch zou de koning verklaard hebben, dat hij niet voor de rust in 
Noord-Brabant kon instaan, als het ontwerp wet werd. De commis
saris des konings in deze provincie, mr. Anton J. L. Borret 
(1782-1858) - vader van de hiervóór genoemde mr. E. J. H. 
Borret en de Warmondse prof. dr. Th. J. H. Borret - groot 
gunsteling van de koning, die voor de hele familie Borret een zwak 
had, al bestond ze volgens de "camarilla" uit "aartsjezuieten" , 
heet omstreeks dezelfde tijd bij Willem 111 zijn ontslag ingediend 
te hebben, vermoedelijk omdat hij gewetensbezwaar had de 
verwachte opstand "in bloed te smoren". In deze sensatieberichten 
vond Judocus Smits reeds 3 augustus 1853 aanleiding te informeren 
bij J. B. van Son. Deze antwoordde blijkbaar zo kalmerend, dat 
Smits er Cramer weer in zijn oude sceptisch-ironische trant over 
kon schrijven. 

Zijn evenwicht werd echter vlak daarop verstoord door een brief 

1) Bernard Pierre Magnan (1791-1865) was een der voornaamste hand
langers van de prins-president Bonaparte geweest bij de staatsgreep van 
2 december 1851; het verzet ertegen had hij in bloed gesmoord. 
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uit Limburg 1). Indien de bewoners van de andere tien provinciën 
in de betrokken tijd weleens getwijfeld hebben aan de innigheid van 
het nationaliteitsgevoel van de Limburgers, kan dit vergeven 
worden in het licht van wat een van dezen begin augustus aan 
de redactie van "De Tijd" schreef. Limburg was nog pas veertien 
jaar geleden bij het kleiner geworden Nederland ingelijfd en zijn 
bevolking had daarin maar node berust. In 1848-1849 trad bij 
sommigen bovendien voorkeur voor de Duitse Bond aan de dag 2). 
Begin augustus nu richtte de priester P. Smidt, leraar aan "de 
Hollandse afdeling" van het instituut Rolduc, een opgewonden 
brief tot Judocus Smits, daarbij tevens een nogal sensationeel 
artikel ter opname in "De Tijd" aanbiedend. Cramer zal het 
waarschijnlijk wel hebben willen plaatsen, maar Smits was voor 
zoiets niet te vinden. "Zoo het Hals-wetsontwerp (sic) wordt aan
genomen" - aldus de verontruste Limburger - zal "het hier in 
Limburg niet zonder bloedvergieten uitgevoerd worden. Ik weet 
uit zekere bron, dat een groot gedeelte van ons hertogdom wenscht, 
dat de wet doorga om eene gelegenheid tot oproer te hebben". 
Men onderhandelt reeds, zo verklapt hij, over wapenaankoop in 
Luik. "Als priester en dienaar des vredes" wil hij de Haagse autori
teiten waarschuwen, dat "geheel het Hollandsche leger niet in 
staat" zal zijn Limburg in bedwang te houden. "Zoo er bloed 
vergoten wordt, dat bloed spatte terug op Van Hall cum suis ( .... ) 
Laat ons bidden, dat God aan onzen koning moed geve ( .... ) om 
die onvoorzigtige ministers, die slechte raadslieden" te verwijderen. 
Dan zal Z.M. zien - aldus de in het licht van wat voorafgaat toch 
wat dubieuze slotsom - dat de Limburgers "voor leus (hebben): 
Aan God en Koning trouw. Maar eerst aan God en dan aan den 
Koning". 

Smits weerde het aangeboden artikel uit zijn krant, maar nam de 
inhoud toch ernstig. Helaas heeft deze bedrijvige en evenwichtige 
man, die rijk was aan belangrijke relaties, ook in de kringen van 
niet-katholieke politici, zijn eigen papieren doen vernietigen en 
daardoor aan de geschiedschrijving een blijvend nadeel toege
bracht 3). Wij kunnen niet meer uitmaken, wat allemaal bij hem 
binnenliep, maar wat hij in de eerste septemberdagen, te Eindhoven 
bij zijn moeder vertoevend, aan Cramer schreef, leert ons genoeg
zaam duidelijk, dat deze hem elke dag met opgewonden brieven 
bestookt heeft. De inhoud daarvan is ongeveer aldus samen te 

1) Zie daarover J. H. J. M. W itlox : Studiën over het herstel der hiersrchie. 
Tilburg 1928, pp. 61 vvo ("Wilde geruchten in 1853"). 

Z) J. O. Boogman : Nederland in de Duitse Bond. Groningen-Djakarta. 
1955, pp. 133 vvo en passim. 

3) Zie de behartenswaardige woorden daarover bij J. H. J. M. Witlox: 
De katholieke staatspartij I, p. XIII (met noot I). 
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vatten: de koning gaat naar Utrecht en daar zal een demonstratie 
plaatshebben, die hem tot aanleiding en ruggesteun moet dienen 
voor een te ondernemen staatsgreep. De 3e september schreef Smits 
over al die opwindende brieven aan Van Son. Gerust is hij niet, 
vooral niet over de Brusselse berichten. De Laet noemt hij "een 
zeer knap man, gelieerd met alle staatsmannen van België. Hij is 
kalm en overdrijft in den regel niet. Dit is het, dat mij bang maakt, 
dat de beweging van Utrecht werkelijk gevaarlijk is. 't Is anders zo 
ongerijmd, dat het niet is om te geloven. Zou Holland uitgeleefd 
zijn 1 En het huis van Oranje veroordeeld 1 God weet het". Het is 
nu zaak, zo gaat hij verder, "de kat uit den boom af (te) kijken". 
Hij verwacht, dat "De Tijd" spoedig "gesupprimeerd" zal worden. 
In elk geval moeten de katholieke kranten "tot verzet aanmanen". 
Ten slotte sterkt hij zich met de volgende troost: "Het coup d'état 
zal ons weinig kwaad doen, maar het protestantisme nog verder 
van pad leiden en zijn doodstrijd invoeren en het huis van 
Oranje den genadeslag geven". 

In de gegronde en dan ook bevestigde verwachting, dat de Eerste 
Kamer op of omstreeks die dag de "Wet op de Kerkgenootschappen" 
zou aannemen, deed Smits 8 september 1853 uit Eindhoven aan 
Cramer zijn instructies toekomen. Zij kwamen neer op de raad in 
waardige bewoordingen te blijven protesteren tegen haar strekking 
en tegen de onverdraagzaamheid, waaruit zij voortgesproten was, 
maar tevens op een vermaning om te blijven vertrouwen op de 
bekende "regtvaardigheid van Zijne Majesteit, die, zoo wij hopen, 
de wet niet zal sanctionneren of, zoo hij daartoe door omstandig
heden mogt zijn gebragt, ten minste in de uitvoering zal trachten 
de schadelijke gevolgen dezer ongelukkige wet zoo veel mogelijk 
te weren. Hierbij past een woord voor het huis van Oranje naar 
aanleiding van het verwijt, dat de katholijken het huis van Oranje 
en de koninklijke dynastie ongenegen zijn. Daartegen moet protest 
ingelegd worden. De prinsen van Oranje hebben ons bijna altijd 
zoo veel mogelijk naar den druk der tijden, tegen de aanslagen 
van 't fanatisme beschut. Zoo ook zal Z.M. de koning, aan wiens 
regtvaardigen inborst ieder katholijk gaarne hulde brengt, op het 
voetspoor zijner vaderen, zoo veel in hem is, het goed regt der 
katholijken handhaven". 

Het kan ons slechts verbazen, dat een man van zulk een reële 
kijk op de dingen en zulk een gematigd oordeel over de personen, 
de hatelijkheid van de "Wet op de Kerkgenootschappen" zo 
overdreef. Hij zou er echter spoedig anders over denken. Toen de 
"Wet" door de Eerste Kamer was aangenomen, schreef hij zijn 
mederedacteur 12 september: "AIs de Wet dool' de Eerste Kamer 
verworpen ware, dan zou ik mij zeer verontrusten en mij op een 
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coup d'état voorbereiden. Maar nu die wet is aangenomen als een 
bevredigingsmiddel, kan een revolutionnaire demonstratie een hors 
d'oeuvre zijn, waartoe zelfs een voorwendsel zou ontbreken". Hij 
gaat thans zelfs zover te beweren, dat hij "de aanneming der Wet 
met geen lede oogen" ziet. "Ik verwacht, aldus besluit hij met 
nuchter inzicht, dat het fameus album met zijn beraamden optocht 
slechts zal ten doel hebben om Z.M. een hartelijk woord van dank 
te betuigen voor de verleende bescherming aan de protestantsche 
belangen en dat alles zich zal bepalen bij een hoop protestantsch 
lawaai". 

J. A. Mutsaers, oud-minister van R.K. Eredienst, schreef op 
diezelfde 12de september aan J. B. van Son, een voorganger in 
het ambt, in overeenkomstige geest. Naar zijn mening was de "Wet 
op de Kerkgenootschappen" een duidelijk bewijs, dat "ook een 
gouvernement delireren kan". Hij noemt haar een "monument van 
gouvernementale dementie" en verklaart: "Als katholiek heb ik 
geene vrees hoegenaamd voor de water-en-melk-wet". Toch toonde 
deze briefschrijver zich verre van gerust ten aanzien van wat in 
Utrecht gebeuren zou. De demagogie had nu eenmaal een paar 
maanden lang vrij spel gehad; nu zouden de "naweeën" komen. 
"Zie - zo vervolgt hij - Utrecht met zijn album en zijn optogt. 
De logiek der politiek heeft thans ook hare ijzeren banen. Zij 
marcheert spoediger dan ooit en God weet, of niet reeds morgen 
haar mond ons eene der monsterachtige conclusiën zal toeroepen, 
die in de schoot der gestelde praemissen liggen besloten" 1). Deze 
man drukt zich dus nogal vernuftig uit. De sentimentele Duchastel 
sloeg eenvoudiger taal uit, toen hij de 14de september aan Cramer 
schreef: "De toekomst doet zich voor met de zwartste kleuren, 
want ik heb de overtuiging, dat de groote slag tegen de grond
wettige instellingen zal worden geslagen". Hij verwacht binnen 
weinige uren "de invoering van het absolutisme". Er is een groep 
"revolutionairen", die wil regeren "onder den mantel van den armen 
koning, dien men bedriegt en voortsleurt op den weg van den 
ondergang". Zij maakt zich op om haar "katholieke medeburgers 
te verpletteren" en "het protestantisme (te) verheffen tot staats
godsdienst". Ongetwijfeld zal zij "een wonderbaar aantal prote
stanten op (haar) hand krijgen!" Zijn verhitte verbeelding slaat 
zelfs door naar een protestants schrikbewind, dat tegen "katho
lieken en joden" gericht zal worden. Blijkbaar las hij getrouw het 
"Goudsch Kronijkske", waarin Bakker Korff het anti-papisme 
combineerde met een graad van anti-semitisme, die vóór omstreeks 
1940 in ons land geen weerga zou vinden. "De katholieken en de 

1) Papieren4JGn Bon in Arch. Bisd. 's-Hertogenbosch_ 
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joden zullen nagenoeg alleen staan tegenover hun vervolgers", 
voorspelt Duchastel somber. 

Zelfs Judocus Smits raakte in die dagen zijn stoïsche zelfbe
heersing goeddeels kwijt, kennelijk onder de indruk van De Laets 
fantasieën over Rolin. De 13de september schrijft hij Cramer: 
"Wat De Laet u schrijft, maakt het onwaarschijnlijke waarschijnlijk. 
De agitanten zijn blinde machines van de fransche diplomatie, die 
op België loert en ook Holland niet sparen zal". Aan het slot komt 
echter weer scepsis boven: "Ik hoop nog altijd - zo eindigt hij -
dat het te Utrecht zulke vaart niet nemen zal. 't Zou te ongerijmd, 
te dwaas, te onzinnig zijn". 

Weer een dag later doet hij zijn compagnon een nadrukkelijke 
vermaning toekomen. "Schrijf niet - zo luidt het peremptoir -
over de aanstaande coup d'état". Het is het wijst "over de geheele 
zaak te zwijgen, zoolang zij niet gebeurt (sic) is. Wij kunnen haar 
door praten in "De Tijd" niet verhinderen, maar wel bevorderen". 
Door er over te schrijven - zo ongeveer vervolgt hij met een wat 
cynische humor, als zodanig hoogstwaarschijnlijk aan Cramer 
verkwist - kunt gij alleen maar teweegbrengen, "dat gij in de 
cellulaire gevangenis en "De Tijd" naar de maan gaat. Strijk dus 
de zeilen en praten wij over Konstantinopel, over aardappelen en 
rogge en de duurte der levensmiddelen. Vermeld daarenboven zeer 
wijdlopig de festiviteiten in Utrecht zonder daarbij te drukken op 
hetgeen er onrustigs en gevaarlijks in zit. Laten wij naïef en onnoozel 
zijn en hoorende niet hooren en ziende niet zien". Gerust is Smits 
echter niet; hij rekent, zo zegt hij, op "een coup" op vrijdag 16 
september. "Ik heb maar één vrees - schrijft hij - dat is, dat 
het land en het huis van Oranje ten prooi worden van vreemden 
invloed. De onafhankelijkheid en zelfstandigheid van Nederland 
staan op het spel". 

In deze stemming schreef hij de dag daarop, 15 september, aan 
de aartsbisschop Zwijsen, die blijkbaar te Tilburg vertoefde: "Er 
broeit iets; dat is evident. De waarschuwing, die wij uit Brussel 
hebben ontvangen en die ik hierbij insluit, toont aan, dat de 
toestand gevaarlijk is. Ik heb mij gehaast aan verschillende menschen 
te schrijven, vooral in Limburg, opdat zij met ons werken om in alle 
geval orde en rust te bewaren. Ik ben bang voor eene streek in 
Limburg, waar Scherpenzeel l ) zijn invloed heeft. Ik heb daarom 

2) J. L. Ph. A. L. baron van Scherpenzeel-Heusch (1799-1872), Gelders· 
man van geboorte, aanvankelijk officier in het Nederlandse leger, koos - in 
de omgeving van Venlo wonende - in 1835 de kant van België en liet zich 
als Belg naturaliseren. Sinds 1839 ijverde hij rusteloos voor de "losmaking 
van Limburg uit het Nederlandse staatsverband". Zie J. C. Boogman t.a.p. 
335 vv. en passim. - De heetbloedige baron, die duidelijk behoorde tot het 
slag van geestdriftige lieden, dat zich zelf naar alle kanten compromitteert, 

231 



32 SCHRIKBEELD VAN EEN STAATSGREEP IN 1853 

aan Scherpenzeel zelf geschreven in de hoop, dat hij zich zal laten 
bepraten. In dat geval zal zich in Limburg geene muis verroeren. 
Wat nu zal er komen 1 Dat weet God. Eene legale grondwets
herziening is bijna, zoo niet geheel, onmogelijk. En wat er na een 
coup d'état zou moeten komen, is moeijelijk te berekenen. Ik geloof, 
dat hij er grif door zou kunnen gaan aanvankelijk, als er maar 
staatslieden waren, die zich met de uitvoering zouden willen 
be1asten, maar mij dunkt, dat zij moeijelijk zullen zijn te vinden. 
Wij zullen zien, wat het geeft. Maar wat er ook gebeure, wij zullen 
ons best doen met Gods gratie om orde en rust te helpen handhaven, 
opdat de katholijken toonen, dat zij katholijk zijn, d.i. onderworpen 
aan de staatsrnagten, en warsch van oproer of onwettig verzet". 

VI 

Als de evenwichtige Judocus Smits in deze geest kon schrijven, 
moeten méér katholieken met bezorgdheid naar zaterdag de 17de 
september uitgezien hebben. Het zou meevallen. Begin september 
zond Cramer zijn "copiist Jozef Diderich", een van die opperlieden 
der journalistiek, die de kracht en tevens het zwak van de toen
malige pers waren, prototypen van de "louche en linke nieuws
jagers" 1), eerst naar Zeist en vervolgens naar Utrecht om de 
redactie van "De Tijd" op de hoogte te houden. Beseffend, wat 
van hem verlangd en verwacht werd, geriefde Diderich zijn lastgever 
met sensatieberichten, die hij, zwervend rondom het legerkamp van 
Zeist, vermoedelijk hoofdzakelijk in gelagkamers en cantines heeft 
opgedaan. Door Smits' veto getroffen, bleven zij uit de krant, maar 
Cramer verwerkte ze geregeld in lange brieven aan zijn stiefoom 
Lurasco; deze vormen daardoor een nogal boeiende lectuur. 

Daar is dan allereerst dat kamp van Zeist, voor generaties van 
militairen onafscheidelijk van "sla met kroten en andijvie". Evenals 
de bisschoppelijke kerkinrichting is het een geschenk, dat de 
Hollandse natie in 1853 te beurt viel 2). Kort nadat het in gebruik 
genomen was, verscheen koning Willem m in het kamp op de 
Zeisterheide in gezelschap van zijn oudste zoon en diens gouverneur, 
de vlijtige dagboekschrijver, die al herhaaldelijk geciteerd is. 
Natuurlijk rustte zijn pen ook bij deze gelegenheid niet. Wat hij 

had overigens sinds 1849 alle invloed in en buiten Limburg verloren, zelfs in 
zijn eigen familiekring, zodat het in de tekst genoemde schrijven van Judocus 
Smits wel een slag in de lucht moet geweest zijn. 

1) L. J. Rogwr: De Nederlandse pers van gisteren en heden. Nijmegen
Utrecht 1954, p. 6. 

2) De overeenkomst gaat nog dieper: ook ten aanzien van het kamp van 
Zeist moeten wij spreken van een herstel. Volgens persberichten van augustus
september 1853 waren de manoeuvres "sedert 1828 hier niet gezien geworden". 

232 



SCHR~BEELD VAN EEN STAATSGREEP IN 1853 33 

optekende, strekt niet steeds tot meerdere eer van de koning, 
wiens sans-gêne champêtre de brave De Casembroot soms de wenk
brauwen deed fronsen. Het moet wel zo zijn, dat Willem III zich 
in de sfeer van kampen en kazernes meer "thuis" gevoelde dan in die 
van het kabinet. Met name moet zijn taalgebruik meer gepast 
hebben in het eerstbedoelde milieu dan in het tweede, een ver
schijnsel, dat ook wel bij zijn vader geconstateerd werd. Liet de 
hoveling De Casembroot het bij eerbiedig wenkbrauwfronsen, dan 
mag misschien ondersteld worden, dat aan de zelfkant van het 
kamp van Zeist sterke verhalen de ronde deden en daarvan moest 
Cramers persmuskiet het natuurlijk hebben. Voor de bepaling van 
het waarheidsgehalte van Diderichs berichten mag dit een waar
schuwing zijn, die nog versterking vindt in de omstandigheid, dat 
wij ze slechts kennen in de versie van Cramer, die er - gezien zijn 
karakterstructuur - licht nog wat specerij aan kan hebben toe
gevoegd. 

De aanwezigheid van de kroonprins vloeide voort uit Willem III's 
koninklijk besluit de troonopvolger op 4 september 1853 - als 
wanneer hij dertien jaar werd - als luitenant van de grenadiers 
bij het leger in te lijven. De rede, die Z.M. bij de installatie hield, 
werd door edele geestdrift gekleurd. De betrokken dag werd bij 
"de schoonste zijns levens" ondergebracht en het leger geprezen 
om deszelfs met "onverwelkbare lauweren" getooide banier, "zoo 
dikwerf geverwd met het edelste bloed". Zijn oudste zoon zonder 
langer verwijl "in den broederband met de Nederlandsche officieren 
te vereenigen", kwam de koning gewenst voor, "omdat slechts één 
ademtogt den prins van den troon zijner vaderen verwijderd houdt 
en die ademtogt in handen is van den Almachtige". 

Het is aan de Utrechtse kranten en niet aan Diderichs privé
reportage, dat dit résumé ontleend wordt. Cramers correspondent 
moest het hebben van confidenties. Mogen wij afgaan op hetgeen 
de redacteur aan zijn Romeinse correspondent overbrieft, dan heeft 
Diderich ten minste een of meer vertrouwelijke gesprekken gevoerd 
met de priester Willem Steenhoff (1816-1880), pastoor van het 
naburige Soest en door de aartsbisschop belast met de geestelijke 
verzorging van de katholieke militairen in het kamp 1). Van Steen
hoffs contacten met de koning geeft Cramer in brieven van 12, 14 
en 16 september Lurasco een niet onvermakelijk verslag. Verkort 
en gekuist, komt het op het volgende neer. Aan het feestelijk diner, 
dat op 4 september ter ere van de kroonprins in het kamp gegeven 
werd, zaten zowel de pastoor-aalmoezenier als de veldprediker aan. 

1) Gisb. Brom in Arch. aartsbisd. Utr. XXIX (1903\, pp. 119-126; 
J. O. van der Loos: Geschiedenis van het seminarie Wa.rmond. Haarlem 
1934, pp. 584 vvo 

233 



34 SCHRIKBEELD VAN EEN STAATSGREEP IN 1853 

De koning was "uitermate minzaam" tegen "den dominé", met 
wien hij "bij herhaling lijntjes trok", maar nam van de pastoor eerst 
bij het opbreken van de tafel nota. Zijne Majesteit zou zich toen 
nogal emotioneel geuit, "de roomsen" zijn "vijanden" genoemd en 
in herinnering gebracht hebben, dat "Willem I, de glorie van (zijn) 
geslacht, door een Jezuïetenslaaf vermoord" was. Dreigend zou de 
koning ten slotte gezegd hebben: "Gij verbeeldt u thans bisschoppen 
te hebben, omdat de wet er door is. Vertrouw daar echter niet te 
veel op! Gij hebt uwe bisschoppen nog niet en gij krijgt ze nooit". 
Hoe weinig dit barse optreden - gesteld, dat het niet helemaal 
uit de lucht gegrepen is - te beduiden gehad kan hebben, leert 
een mededeling uit de brief van 16 september: aan een volgend 
diner in het kamp zou Willem 111 de pastoor een extra goede plaats 
in zijn buurt hebben doen geven, hem "met een minzaam lachje 
vereerd", hem ook verder "zeer vriendelijk bejegend" en alles 
gedaan hebben "om het weer goed te maken". Dit tweede bedrijf 
reduceert het eerste in elk geval tot een after dinner incident, dat 
niet ernstig te nemen valt. 

Of er in het kamp van Zeist met betrekking tot het aansluitende 
bezoek aan Utrecht nog besprekingen hebben plaatsgehad, waarvan 
de kennis de achtergrond daarvan zou kunnen verhelderen, is mij 
uit geen stukken gebleken. Alleen komt in een latere brief van Cramer 
aan Lurasco een voor mij geheimzinnige toespeling voor op "het 
mannelijk woord van generaal Duycker" 1), de commandant van 
het kamp en dus 's konings gastheer. Vermoedelijk heeft deze bij de 
koning zeer geziene militair aanleiding en gelegenheid gevonden tot 
het uitspreken van een misprijzend oordeel over het accentueren 
van wat de natie verdeeld hield. 

VII 

De volijverige Jozef Diderich is de koning naar Utrecht gevolgd. 
Daar heeft hij volgens Cramers mededelingen aan Lurasco o.a. 
gesproken met pastoor J. Hartman, gewezen aartspriester van het 
district Utrecht en nu deken, met Jhr. mr. P. A. M. van Oosthuyse 
van Rijckevorsel van Rijsenburg en met de advocaat mr. Willem 
Ariëns, de vader van de eerbiedwaardige Alfons. Hij zal met andere 
verslaggevers, b.v. die van de "Provinciale Utrechtsche Courant" 
en "De Nederlander", de onderscheiden officiële plechtigheden 
bijgewoond hebben en is zeker aanwezig geweest bij de met zoveel 
bezorgdheid tegemoet geziene massale hulde van zaterdagmorgen 

1) H. F. K. Duycker (1793-1884), geboortig uit een katholieke familie 
uit Venlo. Zie over hem G. J. W . KoolemaTUI Beijnen in Nw. Ned. Biogr. 
Wbk. VII, kolI. 396 vvo en bronnen aldaar. 
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17 september. In de papieren-Cramer berust bovendien een 
beknopt ooggetuige-verslag in briefvorm van 's konings blijde 
inkomste op 14 september. Deze brief draagt het opschrift "Waarde 
Oom" en de ondertekening J. L. M. Cramer. Behalve de stukken 
in de dossiers van het Utrechtse gemeente-archief 1) kunnen ter 
reconstructie van hetgeen zich heeft afgespeeld nog de berichten 
in de lokale pers - de "Provinciale Utrechtsche Courant" en 
"De Nederlander" - dienen, alsmede een zeer uitvoerig samen
vattend artikel, getiteld "Utrecht in 't jaar 1853", waarmee 
J. G. A. Bosch de onder zijn redactie uitgegeven "Utrechtsche 
Volksalmanak" van 1854 besloot. 

Dit retorische stuk begint met een chauvinistische lofzang op de 
stad Utrecht en de geest, die haar burgerij door de eeuwen heen 
bezielde. "Hier was het - zo klinkt het pathetisch - dat de eerste 
christenkapel werd gesticht. ( .... ) Hier was het, dat de Unie werd 
getekend". Dit is de introitus tot een bespreking van de van Utrecht 
uitgegane aprilbeweging, die "voor de protestanten eene heilrijke 
beweging was,", omdat zij "deed ontwaken die sliepen, herleven 
die schijndood waren. Zij toonde, dat in nood zich bij de meerderheid 
der natie krachten kunnen openbaren, wier sluimering aan eenige 
verwatene drijvers van de minderheid had doen gelooven, dat zij 
reeds geheel meester van het terrein waren". De auteur is overtuigd, 
dat "de protestantsche geest onzer natie ( .... ) niet zo schielijk 
weêr zal insluimeren". Ofschoon deze lofprijzer van een bedenkelijke 
uitbarsting van onverdraagzaamheid er tegen is, dat "tusschen 
leden van de verschillende sekten in de christenkerk zelfs maar de 
minste klove zou ontstaan", verheugt hij er zich in. dat de april
beweging "den overmoed van hoogmoedige fanatieken gefnuikt" 
heeft. In deze trant gaat de heer Bosch vervolgens over tot een 
hooggestemd verslag van de feestelijkheden van 14-17 september, 
die hij "het laatste tooneel" van de zo heilzame "protestantse 
beweging" noemt. 

Het opstel van J. G. A. Bosch is zo goed als de enige bron 
geweest, waaruit de lokale geschiedschrijver F. Allan in 1856 putte 
voor de reconstructie van het koninklijk bezoek van september 1853. 
Op hem steunden weer J. A. de Bruyne en P. J. Blok. Zij allen 
zien in het bezoek een soort apotheose van de aprilbeweging. De 
enige oudere auteur, die reserves maakt tegen deze zienswijze, is 
W. J. F. Nuyens: deze formuleert reeds vrij beslist de slotsom, 
waartoe mijn onderzoek mij gebracht heeft. Daarentegen kwam 
P. Albers S.J., die voor het eerst de "papieren-Cramer" gebruikte, 

1) "Aanteekening van het verhandelde bij Heeren Burgemeester en 
Wethouders der stad Utrecht ter zake van de komst des Konings 14, 15, 
16 en 17 september 1853" roet de bijbehorende dossiers. 
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de opvatting van Bosch en zijn naschrijvers zo stellig mogelijk 
bevestigen, daartoe door een te argeloos gebruik van de nieuw
aangeboorde bron verleid 1). Dat C. W. de Vries op Albers' gezag 
van de oude onderstelling van een anti-papistische opzet uitging, 
is niet te verwonderen 2). 

Gaan wij na, wat bij Albers wordt te berde gebracht als ken
merkend voor zulk een opzet, dan moeten wij enige feiten zeker 
in die zin uitleggen. Overeenkomstig door de kiesvereniging 
"Koning en Vaderland" gegeven aanwijzingen vlagden tal van 
huizen niet met rood-wit-blauw, maar met oranje-wit-blauw of 
met oranje alleen, wat zowel een anti-liberale als een anti-katho
lieke intentie scheen te hebben. Onder het volk werden verder 
liederen verspreid, waarin min of meer duidelijke ziIlSpelingen op 
dreigend gevaar voorkwamen, b.v. de volgende uit een voor één 
cent door de drukker C. Bieleveldt te Utrecht verkrijgbaar gesteld 
gedicht van Nicolaas Beets 3) : 

,,0 Nederland, mijn Vaderland, 
zo ooit uw erf werd aangerand, 
gij kent de zinspreuk: Ik haaf hand". 

Duidelijker taal spreekt een anoniem gewrocht, voor drie centen 
te koop; het richt tot de koning de onverbloemde raad : 

"Ontneem de magt 
aan 't volk met kracht". 

Het meest positief is een eveneens naamloos gepubliceerd "Lied 
van Wilhelmus van Nassouwen", voor één cent te koop in de 
eerzame zaak van Kemink over de Dom. Het weidt breed uit over 
het verbond van Rome en Spanje, waartegen Willem van Oranje 
zich, door God geroepen, zo krachtig verzet had. "Duc d' Alf kreeg 
wel een degen en hoed gebenedijd" van de Paus, maar het baatte 
hem niet, want "Alva's moordtuig kwam uit Rome, Oranje's 
zwaard van God". Niet InÏs te verstaan is de toespeling in de 
volgende vrome regels : 

"Toen alles scheen verloren 
en wij in Rome's hand, 

wou God het kermen hooren 
van 't bloedend Vaderland". 

1) P. Albers S.J. t.a.p. I1, 500; F. Allan : De stad Utrecht en hare 
geschiedenis. Amsterdam 1856, pp. 135 vv.; J . A. de Bruyne t.a.p., I, 402 VV. ; 
P. J. Blok: Gesch. van het Ned. volk lV8, 431; W. J. F. Nuyens t.a.p., 
lIl, 240. 

2) O. W. de Vries t.a.p., p. 140. 
8) Van elk der aangehaalde gedichten bewaren de op pag. 35, noot 1 

bedoelde dossiers een of meer exemplaren. 
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Dezelfde Kemink bood in deze week een reeks pasverschenen 
"Volksblaadjes" aan. Het waren "roepstemmen uit de geschiedenis 
van het protestantisme", d.w.z. exempelen van roomse onver
draagzaamheid en wreedheid, b.v. een verhandeling over de 
Inquisitie en een over de marteldood van Jan de Bakker. Al deze 
feiten wijzen ten minste uit, dat een deel der burgerij het koninklijk 
bezoek voor een anti-papistische Hetze poogde te gebruiken. 
Misschien geldt hetzelfde van de merendeels onnozele opschriften, 
waarmee sommige burgers hun puien of uitstalkasten aantrekkelijk 
gemaakt hadden, zoals de bakker in de Zadelstraat, die een voor
stelling te zien bood van een naakte man, die door middel van een 
"schietschop" in het vuur werd gedeponeerd, een en ander met 
het onderschrift: 

"Die den koning niet wil minnen, 
schuift men zoo den oven binnen" 1). 

Meer bewijzen deze ontboezemingen echter niet. Reeds Nuyens 
meende te mogen vaststellen, dat "de invloedrijkste kringen" zich 
er angstvallig van onthouden hebben steun te geven aan het streven 
om het koninklijk bezoek tot een anti-katholieke manifestatie te 
maken 2). Hoezeer hij gelijk had, zal het volgende verslag uitwijzen. 

Bij gebrek aan feitelijke gegevens is het niet mogelijk vast te 
stellen, bij wie het plan van een officiëel koninklijk bezoek aan de 
stad het eerst opgekomen is. De tijdgenoten schijnen veelal de 
indruk te hebben gehad, dat het initiatief bij de hoogleraar Gerrit 
Jan Mulder lag. Deze geleerde, door Opzoomer betiteld als "het 
meest oorspronkelijke genie, dat ik heb mogen ontmoeten", door 
Donders daarentegen getekend als "geniaal en vol zeggingskracht", 
doch "zonder diepte van kennis", was een man van eigenaardige 
structuur: egocentrisch, ijdel en autoritair, behendig in het hanteren 
van termen als vrijzinnigheid en liberalisme, maar vóór alles harts
tochtelijk anti-Thorbeckiaans en anti-democratisch, verheerlijker 
van het autoritaire koningschap als waarborg voor de ware vrijheid, 
op den duur in querulantisme vereenzaamd en als een misantroop 
gestorven 3). 

Tot Willem TIl heeft hij in de jaren vijftig in een relatie van 
vriendschap gestaan. Hij kwam vrij geregeld op het Loo, waar de 

1) P. Alber8 t.a.p., II, 503; J. A. de Bruyne t.a.p. I, 403. 
') W. J. F. Nuyens t.a.p. lIl, 240. 
B) F. P. Fi8cher en G. ten D0e88Chate: FranciacUB Cornelia Donders. 

Assen 1958, p. 74 en passim. De op p. 66 van dit degelijke werk voorkomende 
bewering, dat G. J. Mulder een "vurig liberaal" was, ia helaas verbijsterend 
van ongerijmdheid. Zie wat hij zelf daarover schrijft in zijn zeer merkwaardige 
autobiografie: G. J. Mulder, Levensschets door hemzelven geschreven. 
Utrecht 1883, pp. 234 vvo en passim. 
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koning het grootste deel van het jaar verblijf hield en zich gaarne, 
procul negotiis, aan het gemoedelijk verkeer met vrienden wijdde. 
Van deze vriendenkring vormde de hoofdzakelijk uit militairen 
bestaande "camarilla" - het woord is van Duchastel - de hechte 
kern. Hecht verbonden in steil conservatisme, heeft de kring zich 
in mei 1853 rusteloos beijverd om de verkiezingen, die op de kamer
ontbinding volgden, tot een éclatante nederlaag voor Thorbecke 
te maken. Allerlei stalen van ondergrondse beinvloeding zijn ons 
overgeleverd. Daan Koorders beweert o.a., dat de adjudant van 
het Loo de burgemeester van Deventer het vertrek van het garni
zoen had aangekondigd, als Thorbecke er gekozen mocht worden. 
In Breda diende de K.M.A. als instrument van een gelijke bedreiging, 
vergeefs overigens, want Thorbecke wèrd er gekozen. Het kraste 
dreigement werd in Den Haag gebruikt. Het met geld uit de open
bare kassen op de been gehouden conservatieve "Dagblad van 
's-Gravenhage" nam advertenties op, waarin het vertrek van "het 
Hof" werd aangekondigd bij het verkiezen van een Thorbeckiaan. 

Het is aannemelijk, dat zulke en andere activiteiten van de 
camarilla of de kring, waarvan zij de kern vormde, buiten mede
werking, misschien zelfs buiten medeweten van de koning onder
nomen werden. Losse mededelingen in allerlei "persoonlijke her
inneringen" doen ons echter onderstellen, dat de toon, die er 
heerste, ongedwongen was, dat zeker de koning van zijn hart geen 
moordkuil maakte en zich integendeel in de wandeling graag liet 
gaan in een onverbloemde openbaring van zijn meestal affectieve 
anti- en sympathieën jegens personen en denkwijzen. De vrienden
kring moet hem een klankbord geweest zijn, niet zelden ook een 
wrijfpaal voor zijn ergernissen. Gerrit Jan Mulder verpersoonlijkt 
vermoedelijk de algemene signatuur van het milieu: conservatief, 
vooral anti-Thorbeckiaans en, wat de godsdienst betreft, protestants 
boven sectarische verdeeldheid, afkerig zowel van het modernisme 
als van de denkbeelden van Groen van Prinsterer. Misschien is 
er geen betrouwbaarder toetssteen voor deze denkwijze dan 's konings 
opinie in zake het lager onderwijs. Blijkens de in dezelfde jaren te 
Apeldoorn tot stand gekomen "koninklijke" school, in welker 
stichting Mulder een dirigerende hand had, stond Willem III op 
het standpunt der conservatieven: een openbare school in de geest 
van een christendom boven geloofsverdeeldheid, maar toch van 
protestantse kleur. Het is deze geest, die de koning door de tussen
komst van mannen als Vrolijk, Simons, Van Reenen, A.G.A. van 
Rappard en eindelijk Van der Brugghen - al verloochende deze 
daarmee zijn geestverwantschap met Groen - in de onderwijswet 
van 1857 heeft weten te belichamen. Het lijdt geen twijfel, of Mulder 
heeft Willem III daarbij gesteund. 
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In de eerste plaats anti-liberaal, was de hoogleraar blijkens 
ondubbelzinnige uitspraken in zijn merkwaardige autobiografie 
daarbij ook geprononceerd anti-katholiek. Het verbond tussen 
liberalisme en ultramontanisme achtte hij een ernstige bedreiging 
van de nationale vrede en van de monarchie. Voor de strijd tegen 
deze bedreiging zocht hij de koning te winnen, waarschijnlijk tot 
op zekere hoogte met goed gevolg. Het is daarbij aannemelijk, dat 
Mulder, die in het academische jaar 1852-1853 rector magnificus 
van de Utrechtse hogeschool was, een officiëel bezoek van het 
staatshoofd bevorderd heeft tot meerdere glorie van zijn rectoraat. 
Het zou dan tevens een keerpunt moeten worden in de tot dusver 
nog goeddeels vergeefse strijd tegen het tweekoppige monster van 
Papo-Thorbeckianisme. In april en mei 1853 was Mulder een kopstuk 
van het verzet tegen de bisschoppen en tegen Thorbecke geweest 
en tot de electorale zegepraal, waarop Van Halls kamerontbinding 
uitliep, had hij ruimschoots bijgedragen, vooral door de van hem 
uitgegane oprichting van de kiesvereniging "Koning en Vader
land" 1). De koning heeft dit natuurlijk gewaardeerd. Het kan er 
toe geleid hebben, dat Willem III aanvankelijk de oren heeft laten 
hangen naar Mulders suggestie van een bezoek, dat in het teken 
van de reactie zou staan. 

Het is dan echter wel duidelijk, dat in 's konings omgeving 
tegenkrachten werkzaam geweest zijn, die de gevaren van zulk een 
opzet onderkenden. Van Hall heeft daartoe behoord, maar bovenal 
Lightenvelt, van alle katholieke politieke figuren in die dagen 
verreweg de meest invloedrijke, zeker bij de koning. Misschien 
hebben nog andere katholieken op de koning gewerkt, b.v. een of 
meer leden van de familie Borret - "aartsjezuieten" in het oog 
van sommige groot-protestanten -, en de generaals De Stuers en 
Duycker. De voornaamste onder Willem llI's adviseurs was echter 
A. G. A. van Rappard, de tactvolle en wijze directeur van 's konings 
kabinet. Al deze remmende krachten moeten te gemakkelijker 
succes behaald hebben, doordat zij appelleerden op het Willem III 
eigen besef van een koningschap boven geloofsverdeeldheid. 
Gelijk wij gezien hebben, beschouwde hij dit als de glorie van zijn 
huis. Zo is het te verklaren, dat Willem III zich - toen hij alles 
doorzag - te weer stelde tegen elk demonstratief karakter, aan 
zijn bezoek te geven, en tegen alwat de religieuze antithese kon 
accentueren. Reeds haalden wij uit het waardevolle dagboek van 
Jhr. de Casembroot een passage aan, die doet onderstellen, dat in 
's konings omgeving - vermoedelijk speciaal door verstandhouding 
van Van Hall en Van Rappard - een soort wachtwoord was 

1) Een raak oordeel over dit geesteskind van G. J. Mulder bij J. A. 
de Bruyne J. pp. 372 VVo 

239 



40 SCHRIKBEELD VAN EEN STAATSGREEP IN 1853 

uitgegeven: geef protestantse extremisten geen kans aan bod te 
komen. Het is vrij duidelijk, dat dit wachtwoord ook de stedelijke 
autoriteiten is ingescherpt. Mocht burgemeester Kien aanvankelijk 
al geneigd geweest zijn Mulder c.s. gelegenheid te geven voor een 
politieke demonstratie, dan zal hem dit van 's konings wege 
onmogelijk gemaakt zijn. Dat de professor aldus bakzeil haalde, 
is waarschijnlijk mede veroorzaakt, doordat mannen als Van 
Rappard, Lightenvelt en Van Hall juist uitmuntten in kwaliteiten, 
die Mulder in uitbundige mate miste: mensenkennis en tact. 

De hier gegeven voorstelling van zaken is meer conjunctuur dan 
deductie, want van wat achter de schermen misschien is uitgevochten, 
is tot dusver niet meer dan een enkele glimp zichtbaar geworden. 
Een daarvan bestaat in een schimpscheut van een ander eigengereid 
lid van de Utrechtse senaat, in psychische structuur aan Mulder 
verwant en misschien juist daardoor meer en meer op deze gebeten: 
de jurist G. W. Vreede, natuurlijk ook auteur van een autobiografie. 
Daarin deelt hij mee, dat Willem III "nu en dan in grootere of 
kleinere kringen entre la poire et Ze tromage den wrok om den dwang, 
onder welken (Mulder) hem had doen zuchten, onvoorzigtig geopen
baard" had 1). Ten slotte moet er dit op gevonden zijn: de door 
Mulder op touw gezette demonstratie werd uit het officiële program 
geweerd, maar getolereerd als een officieuze toespijs op de morgen 
van 's konings vertrek. Zo kreeg zij het karakter van een improvisatie, 
een spontane hulde, waarmee geen enkele autoriteit zich zou inlaten. 
Nog meer concessies werden van de bedrijvige hoogleraar verlangd: 
hij zou niet oreren, doch slechts de tekst voorlezen van de opdracht, 
welke vóór in het album geplaatst werd, waarin de handtekeningen 
van de dankbare burgerij bijeengebracht waren. Bovendien werden 
alle notabele burgers zonder onderscheid van godsdienstige belijdenis 
tot tekenen opgewekt en de "roomsgezinden" daarbij zelfs apart 
genoemd, ten einde vooral te doen uitkomen, dat elke anti-katho
lieke angel aan de demonstratie ontnomen was. 

Hoe de koning zich in de Utrechtse dagen gedragen heeft, is ons 
uit de krantenverslagen bekend. Zeker heeft hij generlei voet gegeven 
aan enig exclusivisme, al moet daarbij deze reserve gemaakt worden, 
dat geen enkele periodiek 's konings antwoorden op tot hem 
gerichte toespraken exact weergeeft. Vermoedelijk behoorden zijn 
improvisaties tot het genre qui echappe à tout résumé, doordat zij 
niet boven de welluidende gemeenplaats uitkwamen, maar voor het 
minst staat vast, dat geen enkel verslag er van ook maar één 
uitdrukking bevat, die op oe politieke of religieuze conflictssituatie 
zou kunnen zinspelen. 

1) Levensschets van G. W. Vreede naar zijn eigen handschrift. Leiden 
1883, p. 432. 
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VIII 

Op woensdag 14 september 1853 vertrok de koning 's morgens te 
halfacht uit het kamp van Zeist. Omstreeks acht uur arriveerde 
hij aan de Gildburg, daar begroet door de voltallige gemeenteraad 
en het college, dat zich n'en déplaise Thorbecke en diens gemeente
wet nog altijd, hardnekkig en eigenwijs, "de stedelijke regering" 
noemde, met burgemeester mr. N. P. J. Kien, een regent van de 
oude stempel!), aan het hoofd. Deze hield een uit louter welluidende, 
althans hoogdravende woorden samengestelde begroetingsrede en 
Z.M. antwoordde in twee zinnen, waarvan de eerste een eenvoudig 
dankwoord behelsde en de tweede luidde: "De dag van heden zal 
gewis een der schoonste mijns levens uitmaken". Vervolgens 
besteeg de in generaalsuniform gedoste koning een vurige schimmel 
en onder het gelui van de Domklok begon zijn plechtige intocht 
in de stad. Hij werd daarbij geëscorteerd door bereden erewachten, 
wier "paarden - zo zegt een anoniem kroniekschrijver 2) - zelfs 
schenen te begrijpen, welke taak zij moesten helpen verrigten". 
Een critisch en hoogstwaarschijnlijk verre van onbevooroordeeld 
beschouwer aan de kant, J. L. M. eramer, schreef aan zijn oom te 
Amsterdam, dat "het volk" nogal koel bleef en er van algemeen 
gejuich niet mocht worden gesproken, toen Z.M. onder het maken 
van "bespottelijke gesties met de regterhand" Utrecht binnenreed. 
De plaatselijke kranten berichtten daarentegen eenstemmig, dat 
alle standen en klassen der burgerij zich verbroederden in een 
uitbundig vertoon van verrukking. Op de hoek van Wittevrouwen
straat en Neude werd de hoge gast een onschuldig lied toegezongen 
door een koor, gevormd door leerlingen der armenscholen. Volgens 
het verslag van J. G. A. Bosch namen ook "de katholieke scholen" 
er aan deel. Daarentegen deelde De Nederlander van 15 september 
mee, dat "de katholieke armenschool" alle medewerking geweigerd 
had. Achter Sint Pieter kreeg Z.M. opnieuw gezang te horen, 
ditmaal uit de mond van "in het wit gekleede lieve kleinen met 
fijne stemmetjes"; het waren dan ook leerlingen van de "bijzondere 
school der eerste klasse van den heer Talma" . 

Ten stadhuize aangekomen, "werd de koning" volgens J. G. A. 
Bosch "door eenige aanzienlijke jonge meisjes met bloemen be
strooid". "De Nederlander" berichtte, in tegenspraak daarmee, dat 
de dames het niet de koning, maar de vloer van de vestibule deden. 
De betrokkenen waren vier en twintig in getal, allen beneden de 

1) Mr. N. P. J. Kien (1800-1879) heeft van 1854 tot 1875 zitting gehad 
in de Tweede Ka.mer en behoorde tot de laatste "conserva.tieven" in dit 
college; van 1839 tot 1879 was hij burgemeester van Utrecht. Zie Nieuw 
Ned. Biogr. Wbk. IV, 834-835. 

i) Gemeente-Archief Utrecht, Inv. no. 1639. 
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vijftien jaren en met zorg geselecteerd uit adellijke en min of meer 
patricische families als Van Heemstra, Van Lynden, Taets van 
Amerongen, De Geer, De Beaufort, Nepveu, Van Rees, Ram, Van 
Hall; dat geen van hen - naar ik meen te kunnen vaststellen -
katholiek was, is dus niet zo onverklaarbaar als op het eerste 
gezicht zou kunnen lijken. Op de onmiddellijk volgende audiëntie 
werden deputaties van de onderscheiden kerkgenootschappen aan 
Z.M. voorgesteld: voorop gingen de Nederlands-hervormden en 
daarop volgden de katholieken; na hen kwamen nog luthersen, 
remonstrantsen, Waals-hervormden, doopsgezinden, christelijk
afgescheidenen ; oud-katholieken, israëlieten en leden van de 
Evangelische Broedergemeente. Volgens de verslagen was de koning 
"minzaam" jegens allen. Op de avond van deze eerste dag reed 
Z.M., die in "Paushuize", het paleis van de commissaris des konings, 
logeerde, met klein gevolg uit om de illuminatie aan de grachten
huizen in ogenschouw te nemen. In alle verslagen staat geboek
staafd, dat "het huis van den heer Sinkel" door de "fraaiheid" 
van zijn feestverlichting boven alle andere uitmuntte; de katholiek 
Sinkei demonstreerde dus kennelijk een Oranjeliefde boven geloofs
verdeeldheid. 

Op donderdag 15 september bezocht Willem III allereerst de 
hogeschool, waar de rector Gerrit Jan Mulder de hoge bezoeker 
"op de hem aangeboren innemende wijze" toesprak, maar daarbij 
zeker niet vrij bleef van vals vernuft, toen hij Z.M, er op wees, 
dat op de vaderlandse bodem "een leeuw gekweekt is, de Neder
landsche leeuw, die zijn gebit getoond heeft om den overmoed van 
vreemden te temmen en die hem aanrandden met de manen in het 
gezicht heeft geslagen". De koning bezichtigde vervolgens de onder
scheiden academische gebouwen, o.a. de bibliotheek en het zoölo
gisch museum, waar hij "onder leiding van den hoogleraar Harting 
door een microscoop den bloedsomloop in het zwemvlies van eenen 
kikvorseh" gadesloeg. 's Avonds zat Z.M. met gevolg en autoriteiten 
aan een gala-diner in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
aan als gast van het gemeentebestuur. De maaltijd bestond uit 
dertig gangen en het gezelschap uit 112 leden. Onder hen behoorde 
de oud-aartspriester J. Hartman, die - gemeten naar de afstand 
van het verheven pièce de milieu - niet onaanzienlijk hoger 
geplaatst was dan alle andere bedienaren van de godsdienst: de 
oud-katholieke aartsbisschop, een hervormde en een doopsgezinde 
predikant. Van de andere gasten was er nog minstens één katholiek: 
de medicus J. F. Kerst, directeur-hoogleraar aan het Militair 
Hospitaal, de schoonvader van Joseph Alberdingk Thijm. Op het 
diner volgde een 80irée musicale, waarop een feestgroet in hexa
meters ten gehore gebracht werd; de tekst was van de hoogleraar 
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c. W. Opzoomer, de muziek van J. H. Kufferath. In de woorden 
is niets, dat enige argwaan kon wekken. 

De volgende dag besteedde de koning aan allerlei bezoeken, o.a. 
aan 's Rijks Munt, de Veeartsenijschool en een landbouwtentoon
stelling. 's Avonds zat hij weer in het Gebouw van Kunsten en 
Wetenschappen aan een feestelijk diner aan, ditmaal als gast van 
het Provinciaal Bestuur. Na afloop daarvan begaf het gehele 
gezelschap zich naar een avondfeest met vuurwerk in de Maliebaan, 
georganiseerd door een comInissie uit de burgerij, waarin ten Ininste 
twee katholieken zitting hadden: J. A. H. Borret en Jhr. mr. 
P. A. M. van Oosthuyse van Rijckevorsel van Rijsenburg. 

Bij K.B. van vrijdag 16 september werden - buiten voorkennis 
van de ministerraad, die er dan ook in een schrijven van 27 september 
1853 bij de koning tegen protesteerde 1) - een reeks onderschei
dingen aan Utrechtse notabelen toegekend, o.a. een dertien tal 
commandeurskruisen: een daarvan viel de aartspriester Hartman 
ten deel, terwijl alle andere bedienaren van de godsdienst, zelfs de 
oud-katholieke aartsbisschop, zich met lagere decoraties moesten 
vergenoegen. 

Zaterdag 17 september 1853 had dan eindelijk de plechtigheid 
plaats, waarnaar met zoveel bekommering was uitgezien. Dank zij 
de wijsheid van de koning en zijn raadgevers werd zij een stichtend 
verbroederingsfeest. Om tien uur kwamen de zevenhonderd onder
tekenaars van het hulde-adres in het Groot-Auditorium van de 
hogeschool bijeen, "allen in het zwart met witte dassen en de kleur 
van Oranje op de borst. Stil en statig schreden zij vervolgens langs 
Domsteeg, Kleistraat en Kromme Nieuwe Gracht naar het Gouver
nementsgebouw; het fraai ingebonden album werd op een rood
fluwelen kussen door een der pedellen onzer Akademie voor de 
commissie Mulder c.s. uitgedragen" 2). Op het binnenplein van 
Paushuize had daarna de aanbieding plaats 3). Professor Mulder 
beperkte zich tot het voorlezen van het adres, vooraan in het album 
geplaatst. Volgens de Provinciale Utrechtsche Courant herkende 
"elk, die professor Mulders mannelijke en vloeijende taal kent, 
terstond den maker" van deze tekst. Behalve enige gevoelvolle 
exclamaties behelst het stuk slechts het volgende: "Mannen van 

1) J. H. J. M. Witlox : Studiën over het herstel der hiërsrchie in 1853. 
Tilburg 1928, p. 74. 

') Geciteerd na.a.r J. G. A. B08ch t.s.p. 
8) De plechtigheid is in opdra.cht vsn Willem III op het doek gebra.cht 

door Nicolaas Pienemsn (1810-1860), die toen zoveel sIs hof schilder WSB. 

De Koning heeft het voltooide werk a.a.n de gemeente Utrecht geschonken; 
het bevindt zich in het stsdhuis. Zie de reproductie in het gedenkboek 
In vrijheid herboren, p. 117. Nadere gegevens in Utrechts Janrboek 1936, 
pp. 337 vvo 
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Utrecht, uit alle rangen en standen, zijn in plegtigen optogt voor 
Uwe Majesteit verschenen om aan Uwe Majesteit een eerbiedig 
woord te rigten van dankbaarheid, van verkleefdheid, van heilbede. 
Dankbaar zijn wij, geliefde Koning, want Oranje waakt en zal 
waken". In de laatste wending mogen wij misschien het restant 
van een oorspronkelijk anders - d.i. agressief - gerichte redactie 
zien. Te eer valt dit te onderstellen, daar deze frase ook letterlijk 
voorkomt in de van Utrecht uitgegane eerste petitie aan de koning 
in zake het herstel van de hierarchie en de romanschrijver Jacob 
van Lennep sindsdien, d.i. bij de behandeling van de " Wet op de 
Kerkgenootschappen" in de Tweede Kamer, aan de door de grond
wet ten aanzien van de kerkgenootschappen opgedragen taak van 
"waken, dat zij binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten 
van den staat blijven", een pregnante uitleg had gegeven, namelijk 
die van cavere, d.i. preventieve maatregelen treffen ter eventuele 
voorkoming van ongelukken, en niet die van het simpele vigilare 
van de "lieve klepper, die de wacht houdt" 1). Ieder kon dus bij 
dit van "Oranje" verwachte "waken" het zijne denken, maar wijl 
het object er van niet genoemd werd, kon niemand bezwaar hebben 
de verzekering te onderschrijven. 

Het door de koning blijkbaar geimproviseerde antwoord is inzo
verre van alle raadselachtigheid vrij, als het in geen der ervan 
bestaande lezingen ook maar een spoor vertoont van toespeling op 
de politieke en religieuze geschillen. De meeste persverslagen zijn 
het er over eens, dat Willem III verklaard heeft niet te behoren 
"tot degenen, wien gemakkelijk tranen in de oogen komen", maar 
ze "thans niet (te kunnen) weerhouden" 2). Het album aanvaardde 
hij als "eene blijvende herinnering voor (zijne) kinderen en kinds
kinderen". Hij moet ten slotte God gebeden hebben, dat de band 
tussen zijn huis en zijn volk steeds nauwer aaneengehaald zou 
worden. Volgens het eenstemmig oordeel van de Utrechtse pers 
ontroerde deze peroratie het auditorium zodanig, dat "schier in 
elk oog een traan blonk". Overigens is het met betrekking tot deze 
slotzin, dat een tot dusver niet gepubliceerde lezing een merk
waardige afwijking van de reeds bekend gemaakte vertoont. Het 
is die van J. W. Cramers copiist Jozef Diderich, die de plechtigheid 
bijgewoond heeft. Ook deze woorden kennen wij slechts in de 

1) Aldus mr. B. W. A. E. baron Sloet tot Oldhuis bij de algemene beraad· 
slagingen; zie J. A. de Bruyne t.a.p. I, 386-387. 

2) Bij de drukker C. Bieleveldt te Utrecht verscheen dan ook prompt 
een voor 5 cent verkrijgbaar anoniem gedicht, getiteld "De koninklijke 
traan", dat als volgt aanhief: 

"Wat stonden, Vorst! die tranen schoon; 
Het blijven paarlen aan de Kroon, 
Die lang Uw hoofd moog' sieren ... " 
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weergave ervan in een brief van Cramer aan Lurasco en wel die 
van 18 september 1853. Volgens deze bron hebben 's konings slot
woorden als volgt geluid: "Ik zal God bidden, dat Hij mij nog lang 
moge sparen voor het welzijn van niet een gedeelte, maar van de 
geheele natie". Mocht dit een letterlijke weergave zijn, dan moeten 
wij 's konings taalgebruik eerbiediglijk laken, maar overigens vast
stellen, dat Z.M. zich niet duidelijker had kunnen distanciëren van 
de pretenties der groot-protestantse partij. 

Alle bronnen stemmen overeen in het verslag van wat nog gevolgd 
is: de stoet der zevenhonderd trok zwijgend terug naar het Groot
Auditorium, waar Gerrit Jan Mulder hem ontbond met de verklaring 
er "behoefte" aan te hebben zich "in stilte afte zonderen ten einde 
God vurig te danken, dat Hij ons Vaderland zulk eenen Vorst 
schonk". Eén vraag dringt zich ten slotte op, die ik helaas niet 
kan beantwoorden: hebben er katholieken meegelopen in de optocht 
en komen in het album handtekeningen van katholieken vood De 
kroniekschrijver Bosch verzekert nadrukkelijk 1) "met groot 
genoegen" ontwaard te hebben, "dat protestanten, roomsch-katho
lieken, israëlieten enz. aan de onderteekening en aan de optogt 
deelnamen". Volgens Cramers brieven aan Lurasco zouden de 
katholieken Bosch van Drakenstein en Van Rijckevorsel van 
Rij senburg , alsmede de oud-aartspriester J. Hartman en pastoor 
W. M. de Jong van de Sint-Martinuskerk aangezocht zijn het 
adres mee te ondertekenen, maar geweigerd hebben op grond van 
bezwaren, die zij tegen de tekst koesterden. Het komt mij onwaar
schijnlijk voor, dat deze bezwaren de tekst, zoals hij werd aange
boden, hebben gegolden. Ten slotte werden volgens Cramer twee 
katholieken tot tekenen bereid gevonden: dr. Fock en A. Robert. 
Beiden moeten de daad bij het woord gevoegd hebben, maar van de 
laatste heet het, dat hij achteraf zijn spijt erover betuigd heeft 
zich aldus te hebben laten "verschalken". Het is mij niet duidelijk, 
waarom men hier van "verschalken" zou mogen spreken. Zolang 
het album niet ter inzage wordt vrijgegeven, kan geen van de 
gedane beweringen gecontroleerd worden. 

De koning verliet in de namiddag van deze bewogen zaterdag de 
stad Utrecht. Omstreeks vier uur wachtte hij aan het station de 
trein uit Arnhem af, waarmee zijn uit Rusland terugkerende moeder, 
koningin Anna Paulowna, aankwam. Na haar te hebben begeleid 
naar het met vier schimmels bespannen rijtuig, waarmee zij zich 
naar Soestdijk begaf, stapte hij zelf in het hofrijtuig, dat hem naar 
Den Haag zou brengen. Bij het afscheid betuigde hij bij herhaling 
zijn warme erkentelijkheid. Met hem kon heel het vaderland 

1) J. G. A. B08ch t.a.p., p. 51. 
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tevreden zijn over het verloop van een bezoek, waartegen althans 
sommigen met bezorgdheid hadden opgezien. Er was reden tot 
verademing. Voor de van opwinding popelende J. W. Cramer moet 
de vreedzame afloop misschien een teleurstelling geweest zijn: het 
lijkt mij niet onverdeeld prettig zich een martelaarskroon te zien 
ontgaan. Hij kon in elk geval niet toegeven, dat zijn opwinding mis
plaatst was geweest. In de reeds geciteerde brief van 18 september 1) 
schreef hij nog: "De Utrechtse historie is boven alle verwachting 
kostelijk afgelopen. Is er dan niets op til geweest? Kontrarie; men 
heeft acht dagen lang in angst en ongerustheid doorgebracht, daar 
de ergste voornemens - het is stellig - gekoesterd zijn geweest". 

Twee dagen later kan de goede man, blijkbaar verlegen met zijn 
figuur, de logenstraffing van zijn sensationele prognose nog niet 
verkroppen. Dan heet het gewichtig en wenkbrauwfronsend: "Wat 
aangaat den politieken toestand des lands, liefst zwijg ik daarover, 
wijl niets mij onzekerder toeschijnt dan deze. Ten volle intusschen 
- en ik schrijf dit niet à la légère - ben ik daarin bevestigd, dat 
de grondwet gepasseerde week zeer ernstig gevaar gelopen heeft. 
Smits heeft in Den Haag van een zeer hooggeplaatst persoon in de 
juridische orde vernomen, dat men in de residentie, de ministers 
niet uitgezonderd, in de grootste ongerustheid verkeerd heeft en 
beducht was voor een coup de tête" (sic). Wat die ministers aangaat, 
fantaseert Cramer er kennelijk maar wat op los. De ministerraad 
vergaderde in de betrokken week blijkbaar in alle gemoedsrust en 
maakte - als ten minste zijn notulen in dezen gezag hebben -
geen woord vuil aan heel de Utrechtse aangelegenheid. Pas toen de 
kranten melding maakten van de lintjesregen, die Willem III op 
16 september 1853 eigenmachtig over Utrecht had doen neerdalen, 
besloot het college de 27ste september d.a.v. tot een eerbiedig 
protest tegen deze frustratie van de ministeriële verantwoorde
lijkheid 2). Het is verkwikkelijk dit van Van Hall te vernemen. 

Judocus Smits, door Cramer hier als getuige aangehaald, schreef 
ruim een maand later, d.i. 19 oktober 1853, aan mr. J. B. van Son: 
"Wat de historie van Utrecht betreft, ik weet nog niet, wat ik er 
van denken moet, of er al dan niet gevaar geweest is. Algemeen 
houdt men het er voor. Ik voor mij kan het niet gelooven". De 
scepsis, in de laatste zin geuit, vindt in de resultaten van het onder-

1) In of omstreeks 1943 heb ik deze brief gedeeltelijk gecopiëerd naar 
het origineel in de Papieren.Oramer (Arch. Ned. Provo S.J., toen tijdelijk 
te Den Haag geborgen). Helaas bleek hij in 1952 en wederom in 1958-1959 
ondanks de vlijtigste nasporingen onvindbaar. In mei 1959 vond ik een 
beschadigd gedeelte er van terug in de op het seminarie Sint-Michielsgestel 
berustende nagelaten papieren van mgr. dr. J. H. J. M. Witlox. 

I) J. H. J. M. Witlox: Studiën over het herstel enz. p. 74; O. W. de 
Vrie8 t.a.p., pp. 139-140. 
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zoek, waarvan in deze studie rekenschap is gegeven, een afdoende 
motivering. De slotsom is een zekerheid in negatieve zin: er heeft 
geen gevaar voor een staatsgreep bestaan. Het is niet onwaarschijn
lijk, ofschoon onbewijsbaar, dat sommige heethoofden der groot
protestantse beweging te Utrecht het koninklijk bezoek beraamd 
hebben met het doel pressie op de koning uit te oefenen om deze 
positief stelling te doen nemen tegen de vestiging der bisschoppen. 
Dit behoeft overigens nog niet neer te komen op het aandringen 
op een staatsgreep. Wat de oer-opzet echter geweest mag zijn, hij 
is verijdeld. Wat bewijst dit1 Ik meen niets anders dan het gelijk 
van de Algemene Synode der Nederlands-Hervormde Kerk, die het 
wezen van de aprilbeweging hierin zag, dat "godsdienstige geschillen 
tot masker van staatkundige bedoelingen misbruikt" werden. Toen 
Thorbecke eenmaal gevallen was, bleek een - overigens reëel -
antipapisme niet fanatiek, niet onbezonnen genoeg om de wet te 
gaan schenden ten einde de katholieken te deren: elke wetsschending 
is immers een tweesnijdend zwaard. Hoe positiever het protestan
tisme, hoe beduchter het is voor elke overheidsbemoeiing met de 
godsdienst. Indien de behandeling van de "Wet op de Kerkgenoot
schappen" door de Tweede Kamer iets bewijst, is het dit. Moeten 
wij hier spreken van tolerantie uit eigenbelang, dan mag de vraag 
niet voorbijgegaan worden, of er nergens ter wereld katholieken 
te vinden zouden zijn, wier verdraagzaamheid jegens "anders
denkenden" op dezelfde overweging berust. 

Een en ander daarvan heeft misschien ook voor koning Willem III 
gegolden. Eenmaal van Thorbecke verlost, zal hij er zeker geen 
behoefte aan gehad hebben Van Hall een stok tussen de benen te 
steken en wat deze minister betreft, was stipte handhaving van 
de grondwet gewaarborgd: hij had ze als eis gesteld voor zijn 
aanvaarding van het ambt. Wat echter bij de koning naar alle 
waarschijnlijkheid de doorslag gegeven heeft, was het in hem 
- naast allerlei tekorten en tevelen - levende besef van zijn 
roeping tot een koningschap boven geloofsverdeeldheid. Ook al zou 
hij op 17 september niet precies de woorden gesproken hebben, die 
Cramer hem in de mond legt, dan nog stond dit besef genoegzaam 
vast. Het geeft enige diepte aan zijn overigens geenszins subtiele 
persoonlijkheid en zekere adel aan zijn karakter. Dat de Utrechtse 
huldiging in geen enkel opzicht een anti-katholieke demonstratie 
geworden is, ligt zeker voor een deel aan Willem lil zelf: door 
zijn houding bleek de staatsgreep slechts een schrikbeeld. 
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