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In de grote serie van de Rijles Geschiedkundige Publicatiën zijn 
tussen 1932 en 1955 vier delen verschenen, getiteld : Romeinse 
bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de aposto
lische vicarissen, 1692-1727 1). Het eerste werd ter perse gelegd 
door Dr. J. Cornelissen, het tweede door Dr. R. Post, het derde 
en vierde door ondergetekende. Ter inleiding op wat ik u wil 
mededelen omtrent de vindplaatsen lijkt mij een toelichting op 
deze titel het meest geëigend. De noodzakelijkheid hierbij details 
te verwaarlozen en ons beeld van dit stuk verleden tot zijn meest 
wezenlijke trekken te vereenvoudigen, hoeft de zorg voor het 
aanbrengen van nuancen niet in de weg te staan. 

Geografisch strekt de publicatie zich uit over het gebied, dat wij 
gewoon zijn "ons land" te noemen, de noordelijke Nederlanden dus, 
waarbij de meervoudsvorm kan doen denken aan een zeventiende
eeuwse invloed. Chronologisch loopt zij van 1592 tot 1727, zoals 
uitdrukkelijk staat aangegeven, en ook reeds opgesloten ligt in de 
bijstelling "onder de apostolische vicarissen". Deze bijstelling biedt 
daarboven een zakelijke omschrijving van de stof: zij geeft te 
kennen, vooreerst, dat slechts aangelegenheden de katholieke Kerk 
betreffend in het onderzoek werden betrokken; vervolgens, dat 
de situatie, van kerkrechtelijk standpunt uit bezien, hier te lande 
toen niet normaal was. De normale bestuursvorm van een land is 
immers een kerkelijke hiërarchie, met residerende bisschoppen, die 
de titel voeren van het aan hun zorg toevertrouwde diocees. Een 
apostolisch vicaris echter treedt op in streken, waar geen kerkelijke 
hiërarchie bestaat, ofwel omdat zij daar nog niet kon worden 
gevestigd, zoals in eigenlijke missielanden, ofwel omdat zij er, 
ten gevolge van de wangunst der omstandigheden, ten onder ging. 
In deze zin is ons land twee en een halve eeuw missieland geweest, 
tot 1853 nl., toen de hiërarchie werd hersteld. De Romeinse bronnen 
bestrijken dus maar de eerste helft van deze periode; de docu
menten, welke betrekking hebben op de tweede, verschijnen onder 
de titel: Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katho
lieke Kerk in Nederland, 1727-18(3 2). Veel van wat hier volgt 
over de Romeinse bronnen geldt ook voor deze nieuwe reeks. 

Het verloop van de gebeurtenissen, waaruit de z.g. Hollandse 
Zending werd geboren, is bekend. De middeleeuwse hiërarchie, 
teruggaande tot de tijd van Sint Willibrord, had in 1559 plaats 
gemaakt voor een nieuwe regeling, speciaal ontworpen met het oog 

1) R. G. P., grote serie, n. 77 : 1592-1651 (1932); n. 84: 1651-1686 (1941); 
n. 94: 1686-1705 (1952); n. 97 : 1706-1727 (1955). 

2) R. G. P., grote serie, n. 103: 1727-1754 (1959). Het tweede deel 
(1754-1795) is ter perse. 
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4 DE VINDPLAATSEN VAN DE "ROMEINSE BRONNEN" 

op de toen onlangs gecreëerde Bourgondische Staat. Zij omvatte 
drie kerkprovincies, d.w.z. drie aartsbisschoppelijke zetels, elk met 
vijf of zes suffragaanzetels onder zich. De aartsbisschoppelijke zetels 
waren Kamerijk, Mechelen en Utrecht. De suffragaanzetels van 
Utrecht waren gevestigd te Middelburg, Haarlem, Leeuwarden, 
Groningen en Deventer. Deze Utrechtse kerkprovincie nu heeft 
nauwelijks kans gekregen zich te consolideren en is weldra ver
dwenen. De oorzaak hiervan is te zoeken in de plakkaten, waar
door de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst ver
boden werd. Praktisch waren reeds vóór het eerste plakkaat ver
scheen alle bisdommen van de Utrechtse kerkprovincie vacant. 
Omdat er geen uitzicht bestond op de mogelijkheid ze binnen 
afzienbare tijd weer te bezetten, is in 1592 over dit gebied een 
apostolisch vicaris aangesteld. Hiermee was de Missio Hollandica 
geschapen, een kerkelijk territorium, ongeveer zo groot als het 
politieke van de Republiek. Zulk een bestuurder was nodig en 
zou ook nodig blijven, wijl de plakkaten niet streng genoeg waren 
om de katholieken te beletten bij voortduring een numeriek belang
rijke groep van de gemengde bevolking uit te maken. 

Het proces herhaalde zich een halve eeuw later, toen de Republiek 
haar palen van de grote rivieren naar het zuiden wist te verplaatsen, 
langs de huidige grens tussen Tilburg en Turnhout. De Generali
teitslanden erbij winnend, betrad zij het territorium van de 
Mechelse kerkprovincie. Waren indertijd alle diocesen van de 
Utrechtse in hun geheel het slachtoffer van de omstandigheden 
geworden, thans betrof het een splitsing. Mèt de Meierij zag de 
bisschop van Den Bosch drie kwart van zijn diocees in Staatse 
handen vallen. Gedwongen uit te wijken, werd hij in dat prijs
gegeven deel met zijn onvermengd katholieke bevolking in 1657 
door een apostolisch vicaris vervangen. Anders lagen de zaken 
in de baronie van Breda en het markizaat Bergen-op-Zoom, die 
onder verandering van politiek bestel kerkelijk tot het bisdom 
Antwerpen bleven behoren. Anders ook lagen zij in het Limburgse, 
waar de Republiek veel geringer veroveringen had gemaakt. Juist 
wijl de stad Roermond nooit onder Staats bestuur is gebracht, kon 
de daar residerende bisschop zich, zij het ook met een politiek 
deerlijk versplinterd diocees, tot op de Franse tijd handhaven. 

De kerkelijke toestand, waarover in de titel, blijkt er een van 
zeer moeilijke verhoudingen geweest te zijn. Als regel werd de taak 
van de vicaris aanmerkelijk verzwaard door de omstandigheid, dat 
hij zijn gebied, of althans een deel daarvan, slechts op een afstand 
kon besturen. Want de Staten talmden gewoonlijk niet zijn aan
stelling door de paus om een of andere reden met een banvonnis 
te beantwoorden. Zo is Holland, het hart van de Zending, praktisch 
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permanent voor hem ontoegankelijk geweest. Bij gebrek aan 
persoonlijk contact en kennis van zaken uit eigen ervaring, was 
hij, - en dit geldt voor de Hollandse zo goed als voor de Bosse 
vicaris, - maar al te vaak op inlichtingen van derden aangewezen, 
met name van de aartspriesters, door hem in verschillende gewesten 
benoemd. Dit ondervond in nog sterker mate de Brusselse nuntius, 
die, steeds met de supervisie over de Hollandse Zending belast, 
soms rechtsmacht kreeg voor streken, waaruit de vicaris geweerd 
werd. Dit kon zelfs licht aanleiding geven tot meningsverschillen, 
vooral wanneer de persoonlijke verhouding tussen de Italiaanse en 
de Hollandse prelaat in hartelijkheid te wensen overliet. Maar ook 
al mag deze in het algemeen goed worden genoemd, zonder lang 
betoog is duidelijk, dat het hoogste kerkelijke bestuursapparaat 
maar zeer gebrekkig kon functioneren. Hierbij voegden zich nog 
allerhande moeilijkheden op lager niveau, als kerksluiting hier en 
daar, of verdrijving van zielzorgers door de magistraat; het vast
houden aan echte of vermeende rechten door het Haarlemse 
kapittel, de goeddeels katholiek gebleven adel en de regulieren; 
de opleiding van priesters, die in het buitenland, te Leuven, Douai 
of Rome, moest plaatsvinden, enz. 

Vooral gedurende het laatste kwart van onze periode stond de 
Kerk aan zware beproevingen bloot: van binnen uit door zich 
steeds luider manifesterende leerverschillen, van buiten af door de 
groeiende inmenging der niet-katholieke overheid in aangelegen
heden van de katholieke Kerk. Wij doelen hier op de vanuit Leuven 
naar het noorden gestadig veld winnende denk beelden van J anse
nistische en Gallicaanse huize; op de actie tegen de apostolische 
vicaris Petrus Codde, zijn proces in Rome en zijn afzetting; op de 
weigering van een deel der geestelijkheid zich hierbij neer te leggen, 
de voorbereiding en voltrekking van het Utrechtse schisma. Wij 
doelen evenzeer op de steun, welke de Hollandse Staten, de moge
lijkheid toejuichend van de stichting ener nationale Kerk, aan deze 
beweging schonken, en de eisen die zij gingen stellen voor de 
admissie van een apostolisch vicaris, een volkomen nieuwe figuur, 
op alle punten met de eigen plakkaten in strijd. 

De kennis nu van dit soort conflicten, spanningen, misverstanden, 
meningsverschillen, wordt geput, gecompleteerd of gecorrigeerd 
uit overtalrijke bescheiden, welke zich in Romeinse depots bevinden 
en tot voor kort onbekend waren. Mocht uw vermoeide aandacht 
zich verwonderen over zulk een cataloog van afkeurenswaardig
heden en betreurenswaardigheden, ik wil haar afleiden naar wat 
men als axioma aldus zou kunnen formuleren: hoe groter compli
catie, des te overvloediger documentatie. Wie zonder ophef zich 
houdt binnen de bestaande orde loopt meer gevaar door de latere 
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geschiedschrijver over het hoofd te worden gezien, dan wie daarvan 
afwijkt en meent te moeten protesteren. Wie zijn beurt afwacht 
blijft onopgemerkt, wie door het rode licht heen rijdt komt op de 
bon, d.w.z. laat sporen na in archieven. Het is nuttig, zich de 
relativiteit van het materiaal, dat de geschiedschrijver ten dienste 
staat, bij tijd en wijle eens te realiseren. De Hollandse Zending 
was een mooie, bloeiende missie, herhaaldelijk in Romeinse docu
menten als zodanig geprezen. Maar kan voor wat men goed acht 
met een globale vermelding worden volstaan, voor wat men wil 
brandmerken zijn gedetailleerde uiteenzettingen nodig, maatregels 
en de toepassing daarvan, waar een massa papier mee gemoeid is. 

De Hollandse Zending ressorteerde onder de Romeinse Congre
gatie De Propaganda Fide. Het is dus in het eerbiedwaardig Ber
ninipaleis aan de Piazza di Spagna, dat men de bronnen voor haar 
geschiedenis moet bijeen lezen. Daar berust een rijk, zeldzaam 
compleet, in zich afgesloten, goed geordend archief, dat tot 1622 
terug gaat, toen de Congregatie werd gesticht 3). Voor de jaren 
1592 tot 1622 was de bewerker van het eerste deel der Romeinse 
bronnen bij gevolg verplicht elders te zoeken, met name in parti
culiere verzamelingen te Napels en ten Vaticane. Mondiaal georiën
teerd, heeft de Propaganda van meet af even goed naar gele, zwarte 
en bruine, als naar blanke volkeren haar belangstelling doen uit
gaan. Hoe groot deze, meer dan twee eeuwen lang, wel was voor 
de Hollandse Zending, leert het op ons land betrekking hebbende 
materiaal in haar archief. Ik ben slecht op de hoogte van gezant
schaps- en handels-archieven in den vreemde, maar het zou mij 
niet verbazen als met recht kon worden gezegd, dat er moeilijk 
een archief te vinden is, rijker aan gegevens voor onze vaderlandse 
geschiedenis in de moderne tijd, dan het archief van de Propaganda. 

De kardinalen, die deel uitmaakten van deze Congregatie, - dat 
waren er gemiddeld een stuk of tien, - kwamen op gezette tijden 
in plenaire zitting, een "congregazione generale" bijeen. Voor
gelicht door een "ristretto" of "sommario" omtrent de inhoud 
der sinds de laatste vergadering binnengekomen stukken, bespraken 
zij de daarin aan de orde gestelde problemen, om dan de besluiten 
of rescripten te formuleren, welke de omstandigheden schenen te 
vereisen. Vandaar de 328 delen Atti of Acta met genoemde samen
vattingen en rescripten. Vandaar ook de 1041 delen der Scritture 
riferite nelle congregazioni generali met de originele binnengekomen 
stukken in de volgorde waarin ze, vergadering na vergadering, aan 
de hand der resumé's besproken waren. 

3) N. Kowalsky, O.M.I., lnventario dell'archivio 8tOrieO della S. Oongre
gazione De Propaganda Fide, Beckenried (Zwitserland) 1961. 
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De Atti zijn nette volumes van hetzelfde formaat, goed geschreven 
op degelijk papier. De Scritture riferite daarentegen, allerhande 
brieven, vertogen, memoranda, verslagen, apologieën, tabellen, 
enz., enz., groot en klein, smal en breed, gevouwen en bijgeknipt, 
mooi en slecht geschreven, soms ook gedrukt, werden, schijnbaar 
ordeloos dooreen, gebonden in delen ongelijk van omvang en 
grootte, die met een zekere behoedzaamheid moeten worden gehan
teerd' en zelfs met een greintje doodsverachting, want het zijn 
echte stof-, en dus ook wel microben-nesten. In de regel is het de 
onderzoeker juist om deze oorspronkelijke documenten te doen, 
waarheen hem de Atti op weg helpen. Met verwaarlozing van de 
registers 4), welke zeer onvolledig zijn, moet hij met engelengeduld 
gaan bladeren om b.v. uit duizend folio's twee dozijn bruikbare 
gegevens bijeen te garen, een archaïsche en als kinderlijke methode, 
ook in onze gemechaniseerde tijd de enig efficiënte. In de Atti 
vindt hij dan in margine de namen genoteerd van de landen, die 
kwesties ter bespreking hadden geleverd. Zo leest hij, dat op de 
vergadering van 12 november 1693, - ik geef maar een fictief 
voorbeeld, - achtereenvolgens behandeld werden ingekomen 
stukken uit Indië, Ethiopië, Denemarken, Holland, enz. Een een
voudig verwijzingssysteem maakt het mogelijk in een van de delen 
Scritture riferite op 1693 betrekking hebbend, de zes of zeven stuk
ken uit Holland bijeen te vinden, in het "ristretto" of "sommario" 
geresumeerd. 

Niet alle aangelegenheden werden in een voltallige sessie ter 
tafel gebracht. De Propaganda werkte ook met commissies, be
staande uit slechts enkele kardinalen, die om hun grotere ver
trouwdheid daarmee werden aangezocht bepaalde problemen te 
bestuderen of de belangen van een bepaald land te behartigen. 
Herhaaldelijk treden zulke commissies op, die soms jaren, soms 
tientallen jaren functioneerden. Was er voldoende stof ter bespre
king, dan riep de secretaris der Propaganda, vaak op bevel van 
de paus, die wekelijks werd ingelicht, de eminente leden bijeen tot 
een z.g. "congregazione particolare". Het procédé verliep vrijwel 
als dat van de "congregazioni generali" , met dit verschil nochtans, 
dat men alle stukken in slechts één serie onderbracht, die der 
161 delen tellende Oongregazioni particolari. Men vindt hier dus de 
samenvatting, met gewoonlijk in margine het besluit, gevolgd door 
soms honderden folio's bescheiden, waartoe wederom het resumé 
de sleutel biedt. 

4) P. Blok-W. van Heeteren, O.S.B., Lijst van documenten betreffende 
ons land, voorhanden in de archieven van de S.C. De Propaganda Fide, in 
Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XXVII (1901) 
329-376; XXVIII (1902) 38-113, 169-224. 
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Zo heeft men van 1637 tot 1749 min of meer ononderbroken een 
"Congregatio particularis super rebus Hollandiae" gekend, wier 
handelingen echter pas vanaf 1672 goed tot hun recht komen. 
Maar tegen het eind van de XVIIe eeuw worden ze weer minder 
talrijk; in het éne deel 50 ontmoet men documenten uit de periode 
1694-1719, terwijl sommige jaren, vooral rondom de eeuwwisseling, 
bijna geheel ontbreken, een merkwaardige lacune, welke wij zo 
aanstonds zullen trachten te vullen .. Natuurlijk hing veel af van 
de accuratesse, waarmee de secretaris zich van zijn taak kweet. 
Na Agostino Fabroni, die deze functie van 1695 tot 1706, juist de 
bijna geheel ontbrekende periode, bekleedde, heeft de Propaganda 
in tien jaar tijds minstens vijf secretarissen versleten, die nauwelijks 
sporen in dit deel van de reeks hebben achtergelaten. Maar met de 
in 1717 benoemde Pietro Carafa ziet men jarenlang een man van 
grote nauwgezetheid optreden, van grote belangstelling ook voor 
de Hollandse Zending en de ingrijpende gebeurtenissen, welke zich 
daar toen voltrokken. De jaren 1720 tot 1727 zijn elk door een 
deel van gemiddeld 500 folio's vertegenwoordigd, uitsluitend aan 
Hollandse zaken gewijd. Heel ordelijk staan hier, in deel 51 tot 58, 
de uitgebreide "sommario's" der drie of vier per jaar gehouden 
vergaderingen ingeschreven met gewoonlijk de besluiten erbij, 
telkens gevolgd door omvangrijke bundels bewijsstukken, oor
spronkelijke of copieën uit Holland, en ook copieën van de Propa
ganda zelf, welke in de duizenden lopen. 

Behalve algemene en commissievergaderingen, kende de Congre
gatie nog een derde instantie om de lopende zaken af te doen, 
welke men het best als "het dagelijks bestuur" kan betitelen. 
Wanneer het minder belangrijke aangelegenheden betrof, of ook 
wel wanneer het niet goed mogelijk bleek op korte termijn een 
"congregazione particolare" bijeen te roepen, bracht de secretaris 
in zijn wekelijks onderhoud met de kardinaal-prefect verslag uit 
in de vorm van een resumé, onder overlegging van de pas ont
vangen stukken, waarop beiden een beslissing namen, gewoonlijk 
nog te bekrachtigen door de paus. Dit soort stukken werd, met de 
daarop of daarbij aangetekende beslissing, verzameld in een aparte 
reeks: de Scritture rilerite nei congressi, d.w.z. in het wekelijks 
onderhoud tussen prefect en secretaris. Deze reeks heeft een onder
verdeling naar landen. Zo dragen 35 delen, waarbij 10 delen 
Miscellanee behoren, tot titel : Scritture rilerite nei congressi Belgio
Olanda. Dit zijn even zoveel omvangrijke collecties oorspronkelijke 
bescheiden, voor verreweg het grootste deel de beide vicariaten 
betreffend, chronologisch gerangschikt. Niet alles is natuurlijk even 
belangrijk. Men ontmoet hier b.v. tientallen en nogmaals tientallen 
brieven van oudstudenten van het college der Propaganda, die 
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als zodanig jaarlijks verslag over hun werkzaamheid in de zielzorg 
moesten uitbrengen, als pastoor b.v. te Cabauw, Castricum, 
Amsterdam, meest cliché's, in het jongens-Italiaans uit hun 
studententijd geschreven, dat ieder jaar slechter wordt, tot op 
een goede dag die 35e brief uit Cabauw niet meer door een 36e 
gevolgd wordt. Doch daarnaast bevat deze serie zó veel belangrijks, 
dat men haar met die der Oongregazioni particolari tot de voor
naamste vindplaatsen moet rekenen van gegevens over onze 
streken. 

Ten slotte, de besluiten van de drie genoemde instanties werden 
de betrokkenen door de prefect of de secretaris meegedeeld. Deze 
uitgaande stukken vullen 388 delen Lettere. Als regel zijn ze in het 
Italiaans gesteld, wat de nuntius soms het verzoek in de pen geeft, 
Nederlanders liever in het Latijn te antwoorden, omdat zij het 
Italiaans niet machtig zijn. Aanvankelijk heeft ieder jaar zijn deel, 
waarvan de eerste helft voor de prefect, de tweede voor de secretaris. 
Maar wegens toenemende omvang en afnemende hanteerbaarheid 
ging men in 1724 tot ontdubbeling over. Dit brievenregister is 
natuurlijk het meest complete fonds, in zover het alle kwesties 
signaleert door de Propaganda op welke manier ook in de loop der 
eeuwen behandeld. Het draagt een wereldomspannend karakter, 
maar ook hier staan de namen der landen in margine genoteerd. 
Met veel geduld doorbladerd, werpt het een complete oogst af aan 
vaderlandse gegevens. Het kan dan ook als uitgangspunt voor 
onderzoek dienen, want van daar uit vindt men, hoewel niet steeds 
zonder enig zoeken, de weg naar de oorspronkelijke documenten, die 
er toch de inzet van vormen. 

Anders dan het archief der Propaganda, is het "Archivio segreto 
Vaticano" niet organisch gegroeid 5). Het is een agglomeraat van 
diverse archieven, die geen of weinig onderlinge samenhang ver
tonen. Mede ten gevolge hiervan, is het veel en veel omvangrijker 
dan dat van de Propaganda: een "mer à boire" om in te verdrinken. 
Wie zal uitmaken, of het van groter belang is voor de geschiedenis 
der Middeleeuwen dan voor die van de moderne tijd! In ieder geval 
vult het, wat de geschiedenis van ons land betreft, het archief der 
Propaganda op de meest gelukkige wijze aan. Het is een complement 
daarvan, en wel een noodzakelijk complement. 

Een van de vele Vaticaanse collecties is het archief van de 
pauselijke staatssecretarie. Een van de vele onderdelen van het 

5) G. Brom, Archivalia in Italië, belangrijk voor de geachiedenis van 
Nederland I, eerste stuk (R.G.P., kleine serie, n. 2), Den Haag 1908; tweede 
stuk (n. 6), 1909. - K. Fink, DaB Vatikanisohe Archiv. Einführung in die 
Beatände und ihre Erforachung, Rome 1951. 
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archief der staatssecretarie is het fonds der nuntiaturen. De vaste 
nuntiaturen, in de XV Ie eeuw ontstaan, veronderstellen in het 
land hunner vestiging een normale kerkelijke organisatie en ressor
teren dus onder de staatssecretarie. Qualitate qua correspondeert 
de nuntius met de kardinaal-staatssecretaris. Wekelijks stuurt hij 
een pakje ambtelijke brieven, - over elk onderwerp een aparte 
brief, - naar Rome op, en ontvangt hij, in Brussel gewoonlijk zes 
weken later, antwoorden of instructies. Deze correspondentie vult 
een fonds met meer dan 7000 delen, waarvan de Nunziatura di 
Fiandra er 239, de Nunziatura di Oolonia 334 telt. Het is voldoende 
de Romeinse bronnen slechts even op willekeurig welk jaar te door
lopen, om Bloks oordeel, als zou de N unziatura di Fiandra maar 
van geringe betekenis zijn voor onze vaderlandse geschiedenis, te 
wraken 6). 

De nuntius, of internuntius, van Brussel, - intermitterend ook 
wel zijn collega te Keulen, - was belast met de supervisie over de 
Hollandse Zending. Hij had dus met twee Romeinse instanties te 
maken: als nuntius met de staatssecretarie, als toezichthouder op 
de Zending met de Propaganda. Het is onmogelijk hier een scherpe 
grens te trekken. Sommige nuntii correspondeerden zowel met de 
kardinaal-staatssecretaris als met de kardinaal-prefect, andere 
praktisch alleen met eerstgenoemde. Natuurlijk waren er aange
legenheden, slechts voor de staatssecretaris van belang, gelijk krijgs
verrichtingen en vredesonderhandelingen, b.v. te Rijswijk en 
Utrecht, waarover de Brusselse prelaat zich door ter plaatse ver
toevende correspondenten liet inlichten, wier berichten hij mèt 
kranten regelmatig toezond. Zodra echter zaken van de Hollandse 
Zending aan de orde komen, schuiven de competenties over elkaar 
heen. Niet duidelijk is b.v., waarom de benoeming van Petrus Codde 
tot vicaris in 1688 over de Propaganda liep, en die van Gerard 
Potcamp in 1705 over de staatssecretarie, hetgeen betekent, dat 
de stukken betreffende het eerste geval ergens anders berusten 
dan die, welke verband houden met het tweede. Zonder enige 
moeite zou men tientallen van dit soort voorbeelden kunnen 
citeren, ook aan Bosse en Roermondse affaires ontleend. 

Wanneer zich laat horen, dat bij het voorzien in vacatures van 
hogere bestuursfuncties naast de Propaganda ook de staatssecretarie 
werd betrokken, meer interne aangelegenheden van de missie
gebieden gingen alleen de Propaganda aan. De noodzakelijkheid ze 
te bespreken deed zich vanzelf voor zovaak de nuntius ergens 
jurisdictie uitoefende ter vervanging van de vicaris, en ook, afge
zien hiervan, telkens als de Propaganda hem advies vroeg, of men 

6) P. Blok, Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië, belangrijk 
voor de geschiedenis van Nederland, Den Haag 1901, 43. 
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zich om een of andere reden vanuit het noorden direkt tot hem 
had gewend. Zo zond de nuntius herhaaldelijk uit Holland ont
vangen stukken, in originali of copie, naar Rome op, te zamen met 
een eigen brief, waarin hij zijn mening formuleerde, zodat zij 
automatisch tot bijlagen werden. Zond hij ze rechtstreeks aan de 
Propaganda, dan kreeg hij ook rechtstreeks antwoord. Maar deed 
hij dit via de staatssecretaris, hetzij door de zaak in een brief aan 
deze prelaat uiteen te zetten, hetzij door een voor de Propaganda 
bestemd schrijven in te sluiten, dan werd het geval ingewikkelder. 
De staatssecretaris selecteerde uit zijn post wat voor de Propaganda 
bestemd was en deed haar dit toekomen. De Propaganda copieerde 
de Brusselse brief, zond het origineel retour en behield de bijlagen. 
Zij nam op een van de drie boven beschreven manieren een besluit, 
dat de secretaris in een "piano" of concept-antwoord uitwerkte. 
Dit ging naar de staatssecretaris, die het overnam en naar Brussel 
expedieerde. Het geval werd nog ingewikkelder, als de Propaganda 
bemerkte, dat haar concept niet integraal overgenomen of een 
voor haar bestemd stuk bij vergissing aan een andere Congregatie 
doorgegeven was. Geen wonder, dat een voortvarend man als de 
internuntius Giuseppe Spinelli zich wel eens in vertrouwelijke 
briefjes aan Pietro Carafa, de secretaris der Propaganda, over de 
trage gang van zaken beklaagde : waarom moet men, om antwoord 
te krijgen, altijd een vergadering van de Hollandse commissie 
afwachten; daar zijn drie, vier kostbare maanden mee gemoeid, 
terwijl de gebeurtenissen zich snel ontwikkelen en voorzieningen 
eisen, heet. van de naald. 

Hiermee heb ik U, hoe dan ook, de voornaamste vindplaatsen 
van de Romeinse bronnen doen kennen: vijf fondsen uit het archief 
der Propaganda en één uit dat van het Vaticaan. Maar ook tien
tallen kleinere collecties leverden kostbaar materiaal. Ik zal mij 
slechts tot enkele beperken, die voor de kennis van de moeilijkste 
jaren uit onze periode van bijzondere betekenis zijn. Dit is een 
zinspeling op de boven reeds vluchtig vermelde troebelen, voort
gekomen uit de verbreiding van Jansenistische en Gallicaanse 
denkbeelden en uit de inmenging van de burgerlijke overheid in 
kerkelijke zaken. 

Wat het eerste punt aangaat: de actie tegen de vicaris Petrus 
Codde is voornamelijk door de Jezuïeten van de Hollandse Zending 
gevoerd, onder medewerking van andere reguliere en enige seculiere 
priesters, met name van Codde's opvolger Theodorus de Cock. 
De centrale instantie, bij welke alle bezwarende documenten 
samenkwamen, was Agostino Fabroni, secretaris der Propaganda. 
Het onderzoek werd in 1698 door de paus aan een speciale com-
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missie toevertrouwd, bestaande uit vijf kardinalen van het H. Of
ficie en vijf van de Propaganda; ook hier fungeerde Fabroni als 
secretaris. Dit was dus een gemengde commissie, onderscheiden 
van de gewone "congregazione particolare" der Propaganda. Ook 
breng ik in herinnering, dat het toen veelal bij hogere functionaris
sen gebruik was ambtelijke stukken als persoonlijk eigendom te 
beschouwen, met het gevolg, dat ze bij versterf aan de familie 
kwamen, die ze ofwel bewaarde, ofwel mettertijd op de markt 
bracht. Een voorbeeld heeft men in het rijke archief van de raad
pensionaris Heinsius. De H. Stoel was er dan ook steeds op uit 
zich door aankoop, schenking of anderszins het bezit te verzekeren 
van de geschreven nalatenschap zijner kardinalen, waarin vaak een 
belangrijk stuk van de geschiedenis der Kerk verdisconteerd lag. 
Als resultaat hiervan werd in de loop der eeuwen onder de naam 
van de vroegere eigenaars een groot aantal fondsen bij Vaticaans 
archief of Vaticaanse bibliotheek ingelijfd. 

"Habent sua fata libelli". Wij kunnen nu kort zijn. De Neder
landse Jezuïeten bereikten Fabroni via hun Romeinse confraters, 
wier papieren, in 1870 geconfisceerd, als Fondo Gesuitico op de 
Biblioteca Nazionale te consulteren zijn. De Cock, in 1706 naar 
Rome geroepen als permanent raadsman van de Propaganda, ver
maakte zijn geschriften aan deze Congregatie, wat niet verhinderde 
dat zij in het fonds Borgiano latina van de Vaticaanse bibliotheek 
terecht zijn gekomen. De collectie schrifturen van kardinaal Carlo 
Barberini, voorzitter van de speciale commissie, vindt men daar 
eveneens, als het fonds Barberiana latina. De namen van Giovanni 
Albani en Gaspare Carpegna, leden der commissie, leven voort 
in het Fondo Albani en het Fondo Carpegna van het Vaticaans 
archief. Gerolamo Casanate, hun medelid, bracht zijn vele beschei
den in de door hem gestichte Biblioteca Casanatense onder, waar 
zij door het H. Officie en de Propaganda werden uitgekamd; wat 
overbleef is niet onbelangrijk, wat verdween zal wel onbereikbaar 
zijn in het archief van eerstgenoemde Congregatie. Ik voeg hier 
vragenderwijs de naam Carlo Colonna aan toe, ook hij behorend 
tot het college van onderzoek, vragenderwijs, omdat, naar ik ver
moed, uit zijn nalatenschap een bundel Propaganda papieren aan 
het zwerven is gegaan, om uiteindelijk in de Leidse Universiteits
bibliotheek te belanden. Al deze fondsen, vooral het Fondo Gesuitico 
en het Fondo Albani leveren bouwstenen voor de reconstructie 
van Codde's proces. Doch de voornaamste materiaalverzameling 
heeft men te zoeken in Pistoia. Als kardinaal heeft Fabroni de 
luister van zijn vaderstad en van zijn eigen naam verhoogd door 
er een grandiose bibliotheek te bouwen, de Biblioteca Fabroniana, 
waar een klein hoekkamertje 300 delen meest ambtelijke stukken 
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herbergt, onuitgekamd. Hiervan hebben er twaalf op de Hollandse 
Zending betrekking. Naast een massa papieren, die aan Fabroni's 
contact met Codde's tegenstanders te danken zijn, bevatten zij 
ook de acta en gesta van de commissie, belast met het onderzoek 7). 
Ongetwijfeld wijl deze tot allerstrikste geheimhouding verplicht 
was, heeft de secretaris haar handelingen niet opgenomen in de 
gewone Propagandaserie der Oongregazioni particolari, doch een
voudig onder zich gehouden. En hiermee schijnt dan de boven 
gesignaleerde lacune in deze serie verklaard en tevens gevuld te zijn. 

Wat het tweede punt betreft: de inmenging van de burgerlijke 
overheid in kerkelijke zaken, wie dit aspect systematisch wil 
bestuderen, ziet zich van Rome naar Den Haag verwezen, naar 
de archieven van de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de 
raadpensionarissen. Hoe noodzakelijk en gelukkig Romeinse en 
Haagse documentatie elkander aanvullen, leert het Nijmeegse 
proefschrift van M. van der Vorst 8). Wie daarbij geplaagd wordt 
door een zeker perfectionisme, kan nog verder gaan en trachten 
de hand te leggen op de correspondentie, welke de Brusselse nun
tius, in die eerste decenniën der XVIIle eeuw, gevoerd heeft met 
een tiental katholieke gezanten in Den Haag en dèzen weer met 
hun vorstelijke opdrachtgevers. Want, om alsnog een apostolisch 
vicaris voor de Hollandse Zending, zij het dan ook maar bij oog
luiking, door de Staten geadmitteerd te krijgen, heeft de paus 
toen bij herhaling een beroep gedaan op de keizer, de koningen van 
Portugal, Spanje en Frankrijk, alsmede op de keurvorst van de 
Palts. Maar steeds zonder succes, omdat de Hoogmogende Heren 
steevast iedere tussenkomst van deze gezanten, niet alleen op dit 
punt, als ongewenste inmenging in hun binnenlandse aangelegen
heden verwierpen. 

Wat geldt voor de laatste decenniën der XVIIIe eeuw, geldt 
voor heel de periode, waarover Romeinse bronnen en Romeinse 
bescheiden zich uitstrekken: zij is niet te beschrijven dan met 
behulp van gegevens, ontleend aan Romeinse en Hollandse archieven 
beide. Wie menen mocht, dat wij met deze opmerking een open 
deur intrappen, vergist zich. Aan het herstel der hiërarchie in 
1853 en aan de pogingen, heel de XVIIle eeuw door aangewend 
ter bijlegging van het geschil tussen de Utrechtse Cleresie en de 
H. Stoel, zijn erudiete boeken gewijd, waarvan de auteurs echter 

7) Rom. bronnen lIl, nn. 686. 688, 691, 696, 700, 702, 732; vgl. ons 
artikel Het Romeinse verhoor van Petrus Codde, in Studiën aangeboden aan 
Prof. Dr. Gerard Brom, Nijmegen 1952, 133-146. 

8) M. van der Vorst, S.C.J., Holland en de troebelen in de Hollandse 
Zending, 1702-1727, Nijmegen 1960. 
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verzuimd hebben Rome in hun onderzoek te betrekken, ofschoon 
a priori moest worden aangenomen, dat daar op zijn minst toch 
wel het een en ander te vinden zou zijn 9). De strijd tussen de 
Staten-Generaal en de Romeinse Curie over het benoemingsrecht 
van de Bosse vicarissen werd eveneens reeds ex professo behandeld; 
de schrijver heeft de Hollandse archieven voor honderd procent 
geëxploiteerd, doch aan de Romeinse slechts de "sommario's" ont
leend, op de vergaderingen der Propaganda uitgebracht, met ver
waarlozing van de tientallen en nogmaals tientallen originelen, 
waarop zij steunen en welke hij als voor het grijpen had 10). Drie 
boeken dus over zeer belangrijke onderwerpen die, bij alle waar
dering voor het gebodene, bezwaarlijk als definitief kunnen worden 
beschouwd, wat jammer is, omdat men er niet zo licht toe komt 
ze nogmaals te schrijven. Het zou weinig moeite kosten meer van 
dit soort voorbeelden aan te halen. Maar is de geschiedenis van de 
Hollandse Zending niet te schrijven zonder Romeinse documenten, 
zij is evenmin te schrijven uitsluitend op grond daarvan. Al is het 
waar, dat de voornaamste stukken betreffende de voornaamste 
problemen Rome minstens in copie bereikten, het blijft nodig ze 
met behulp van originelen en van aanvullende bescheiden uit 
Hollandse depots, politieke zowel als kerkelijke, vaster te ver
ankeren en de strekking ervan toe te lichten. Ook op dit gebied 
geldt de oude wijsheid, dat men, het ene doende, zich er wel voor 
wachten moet het andere te laten. 

9) P. Albers, S.J., Geschiedenis van het herstel der hiërarchie in de Neder
landen I, Nijmegen 1903; U, 1904. Slechts voor enkele details vroeg de 
auteur inlichtingen in Rome (U, 222, 223, 245, 284, 288, 290). In het archief 
van de Haagse nuntiatuur, dat hij gebruikte, kon hij natuurlijk wel diverse 
brieven vinden, maar geen opheldering omtrent de sfeer, waaruit ze voort
kwamen. - F. de Vries, Vredespogingen tus8en de oud-bisschoppelijke Cleresie 
van Utrecht en Rome, Assen 1930; vgl. ons artikel Vredespogingen Utrecht
Rome onder Olemens XIV (1769-1774), in Archief voor de geschiedenis van 
de katholieke Kerk in Nederland UI (1961) 249-268. 

10) G. Giezenaar, De strijd tussen Kerk en Staat over de benoeming der 
apostolische vicarissen van 's Hertogenbo8ch in de XVllle eeuw, Nijmegen
Utrecht 1938; vgl. Rom. bescheiden I, blz. 1. 
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