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JOANNES GERARDUS MICHAEL DADELBEEK. 

Op 21 Augustus van dit jaar zal het honderd jaar geleden 
zijn, dat deze verdienstelijke Utrechtsche pastoor, ook Utrechte
naar van geboorte, overleed. Hij was de jongste zoon van Ser-
vatius D. en Clara Bosch. Hij werd, zooals reeds gezegd, te 
Utrecht geboren op 9 Maart 1758. 

Reeds in 1788 treffen we hem aan als kapelaan aan de kerk 
in het Catharynesteegje. Dat hij reeds spoedig een geziene per
soonlijkheid was, mag wel hieruit blijken, dat, toen in 1788 een 
nieuwe pastoor aan genoemde kerk moest worden aangesteld, 
hij, ondanks hij slechts weinige jaren priester was, door de 
Burgemeesteren der stad werd voorgedragen en met nadruk 
zijne benoeming gevraagd in plaats van Th. Mulder, die als 
patriot de Prinsgezinde Regeering minder aangenaam was. Doch 
de Aartspriester H. Berendtzen gaf tot bescheid, dat hij Dadel
beek niet kon aanstellen „zonder de orde en regel van het R. C. 
Kerkbestuur te krenken en een tergende onrechtvaardigheid te 
begaan tegen 14 à 15 capellanen, die vóór den Heer Dadelbeek 
uit kracht van belofte bij hun zendinge gedaan, volgens beurte 
vooraf gepromoveerd moeten worden". Ook Dadelbeek zelf 
heeft aan de Burgemeesteren en den Aartspriester te kennen 
gegeven, dat hij van de benoeming afzag, ofschoon hij reeds 
geruimen tijd als plaatsvervangend pastoor in die statie gefun
geerd had. x) 

In 1797 werd hij pastoor te Slootdijk, de tegenwoordige paro
chie Loenersloot. Krachtig trad hij hier op in een grensgeschil, 
dat ontstaan en nog hangende was tusschen het kerkbestuur van 
Slootdijk en J. van Schaik, pastoor van de kortelings opgerichte 
parochie Breukelen. 2) 

Veel heeft hij ook gedaan voor de herstelling van het Sloot-
dijksche kerkgebouw, dat in een allertreurigsten toestand ver
keerde. Daar de parochie deze kosten niet kon dragen en betalen, 

1) Archief Aartsb. Utr. Dl. V, 205 v.v.; Knuttel. De toestand der Nederl. 
Katholieken. Dl. II, 269. 

2) Archief Aartsb. Utr. Dl. XXXIX, 183 v.v., alwaar zijn brieven gepu
bliceerd zijn. 
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schoot hij het daartoe benoodigde geld voor, Bij zijn dood had 
de parochie nog duizend gulden schuld aan hem, welke hij 
schonk onder verplichting van een jaargetijde voor hem en zijn 
zuster te lezen. *) 

Toen pastoor Petrus Fredericus Kluts van het kerkje in de 
Catharijnesteeg — Theodorus Mulder was in 1788 niet benoemd 
— op 24 Jan. 1810 was overleden, werd pastoor Dadelbeek van 
Loenersloot naar deze statie te Utrecht verplaatst. 

Hij toonde zich een krachtige persoonlijkheid, een man van 
groote werkkracht en kunde, die een open oog had voor alles 
wat ten goede kon komen aan de Katholieke Kerk van Neder
land. In ,,De Godsdienst Vriend" a) wordt hij dan ook genoemd: 
,,een sieraad van Utrecht's geestelijkheid, de baak en raadsman 
zijner medepriesters, de steun van Nederlands Kerk in moeilijke 
dagen, het voorwerp der liefde en achting van alle geloovigen". 

Tegen de „Maatschappij tot nut van 't Algemeen", waarvan 
zelfs zeer verdienstelijke geestelijken lid waren, trad hij het 
eerst in ,,De Godsdienst Vriend" op. 2) In 1820 trad „Minerva" 3) 
in het krijt en opperde daar het plan van eene katholieke Maat
schappij. In het begin van 1821 kwam deze tot stand onder den 
naam van: Roomsch Catholyke Maatschappij tot bevordering 
van godsdienstige wetenschap en goede zeden voor het Koninkrijk 
der Nederlanden. 4) 

Met den Aartspriester G. van Nooy en J, G. Le Sage ten Broek 
was Dadelbeek medeoprichter en haar eerste voorzitter. Haar 
doel was verspreiding van nuttige boeken berekend op alle 
klassen des volks. Onderwerpen, die invloed oefenen op ver
lichting en beschaving, liefde voor den godsdienst, gehoorzaam
heid aan de H. Kerk, getrouwheid aan den Koning, onderwerping 
aan de wetten en eerbied voor de goede zeden aankweeken, 
verdienen de voorkeur. Daarbij beoogde men ook andere goede 
werken te bevorderen, en vooral alles aan te wenden, wat moge
lijk is, om Roomsche parochie-scholen te mogen en te kunnen 
oplichten. Merkwaardig is, dat zij het eerste teeken is geweest 
van een nieuw leven op het gebied van gemeenschappelijke 
samenwerking door vereeniging, dat' gegeven werd door de katho
lieken van Noord-Nederland. 

In de kerk van het Catharynesteegje, toenmaals reeds het 
brandpunt van godsdienstig leven, werd op 3 Juli 1821 een 

1) L. J . v. d. Heijden, Het Kerspel Loenersloot. Blz. 37—43. 
2) DL XXXI, blz. 228. 
3) Letterk. tijdsch. v. godsdienst, wetenschap en kunsten. Mengelwerk 

1820—1821, blz. 30. 
4) Nuyens, Gesch. d. Ned, Volks van 1815 tot op onze dagen. I, blz. 105, 

201; De Godsdienst Vriend. Dl, VI, 90—97; H. Allard, Antonius van Gils, 
Blz, 269; Alb Thym, Volksalm. 1889, blz. 19—24; Jaa rb . v. Alb, Thym 1904, 
blz, 121 v.v.; Albers, Herstel der Hierarchie, II, 34 v.v.; Witlox, De Katho
lieke Staatsparti j , Blz, 100 v.v. Archief Aartsb, Utr . Dl. XXXIX, 91 v.v. 
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solemneele Mis gecelebreerd om de zegen des hemels over deze 
vereeniging af te smeeken, en werd een schitterende redevoering 
gehouden, ons in druk nagelaten door pastoor B. Wilbrink te 
Weesp. 

Doch de katholieken mochten van hun vereenigingsrecht geen 
gebruik maken, terwijl andersgezinden wel dergelijke vereeni-
gingen bezaten, zooals het Nut van 't Algemeen, de Bijbelgenoot
schappen enz. Men vond het ergerlijk dat aan de leden aflaten 
werden geschonken en de Regeering ging er zich mede bemoeien, 
zoodat bij Koninklijk Besluit van 21 Aug. 1823 de R. K. Maat
schappij te Utrecht werd opgeheven. 

Tot een andere belangrijke zaak, de oprichting van het semi
narie te Culemborg in 1818, heeft hij krachtdadig medegewerkt, 
en was hij in de aangelegenheden het seminarie betreffende de 
raadsman van den Aartspriester G. van Nooy. Toen er moeilijk
heden rezen voor de nieuwe stichting vinden we de Aartspriester 
en professor Stevens ten huize van Dadelbeek daarover beraad
slagen. x) 

Ook was het vooral door toedoen van pastoor Dadelbeek dat 
het R. K. Weeshuis in de Minrebroederstraat, ter plaatse waar 
nu de St. Willibrorduskerk staat, in 1835 kon betrokken worden. 
Men had daartoe aangekocht het voormalige logement ,,Place 
Royale". 2) 

Bij dat alles had hij zware zorgen voor eigen kerk, welke, 
zooals hij in 1834 aan den Aartspriester getuigt, volstrekt geen 
inkomsten had. 

Den 24 September 1833 was voor Dadelbeek een glorievolle 
dag, de viering van zijn vijftigjarig priesterschap, waarop de 
grijze herder een plechtige dankmis aan God opdroeg in het 
bijzijn zijner geloovigen. Plechtig was het oogenblik, toen na het 
evangelie de Aartspriester Vermeulen de groene jubelkroon op 
de zilveren kruin van den vijftigjarigen offeraar nederzette. 3) 

Toen na een vijftigjarige werkzaamheid hooge ouderdom hem 
de klachten had ontnomen, stond eerst P. W. J. Robert hem als 
deservitor ter zijde, maar de grijze herder zocht naar rust en 
wilde niets liever dan een stil emeritaat bij zijn opvolger Victor 
Rademaker. In October 1835 verkreeg hij eervol ontslag en over
leed 21 Aug. 1837. Algemeen werd hij betreurd als trouwe herder 
en als vader der armen. 

Hij stichtte een beurs ten behoeve van een onvermogenden 
doch veel belovenden jongeling in het district Utrecht, geschikt 
en genegen tot den R. K. geestelijken stand. 

1) Studiën. Tijdschr. voor godsd. wetenschap en lett. J rg. 44, dl. LXXVII, 
blz. 54—59. 

2) A. G. H. van Spanje, Mededeelingen van den Armenraad te Utrecht. 
Dl. IV, blz. 10. 

3) De Godsdienst Vriend. Dl. XXXI, blz. 228—230. 
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Bij testamentaire beschikking legateerde hij voor de arme 
schooljeugd van de stad Utrecht en naaste omgeving de boerderij 
Gemeente-Landshuis onder Segveld gelegen. *) 

De pastorie van de St. Catharyne-kerk houdt zijn portret in 
eere, geschilderd door C. van Beeveren 1834. Behalve een kleine 
afbeelding, vervaardigd bij de viering van zijn gouden priester
feest in 1833 (Groenewoud, Amsterdam) bewaart men er ook een 
lithografie door J. C. Elink Sterk, welke in 1835 ten voordeele 
der armen in den handel werd gebracht. 

Utrecht. L. J. v. d. HEIJDEN, Past. 

W. C. RÖNTGEN ALS ROMANFIGUUR. 

F. L. N e h e r, Röntgen. Roman eines Forschers. 
München [, 1936]. (346 blzn.). 8o. 

Blijkens het prospectus is dit boek „eine scharfe Waffe im 
Kampf um Röntgen", een sterk verweer tegen den aanval van 
sommigen, die uit afgunst, nijd en onwetendheid getracht hebben 
den ontdekker der X-stralen de prioriteit zijner ontdekking te 
ontnemen en zoodoende de waarde zijner persoonlijkheid te ver
kleinen. In dien strijd werd Röntgen steeds schuwer, en ging hij 
ten slotte als een vereenzaamde ten onder. 

Het boek is menschelijk en welwillend ten opzichte van den 
hoofdpersoon geschreven, maar laat toch onbevredigd, omdat in 
dien hoofdpersoon geen mannelijke figuur met scheppenden 
arbeidsdrang naar voren treedt. 

Over Röntgen's Utrechtsche periode, die uitteraard op deze 
plaats de meeste aandacht vraagt, brengt het boek geen ver
klaring, niettegenstaande zijn schooltijd hier toch van beslis-
senden invloed op zijne vorming geweest heet te zijn. 

Tot nu toe werd getracht de voorstelling te wekken, dat R. 
hier het gymnasium heeft bezocht, maar dat een kwajongens-
streek, waaraan hij part noch deel had, oorzaak zijner verwijde
ring van dat gymnasium werd. In de gelegenheid gesteld, om 
toch nog afzonderlijk eindexamen af te leggen, liet men hem 
moedwillig zakken. Elders is echter aangetoond, dat R. niet het 
gymnasium, maar wel de toen bestaande technische school te 
Utrecht heeft bezocht (1863—1864) *), 

Neher laat R. geen van beide instellingen, maar wel de hoogere 

1) L. J . v. d. Heijden, Het Roomsch-Catholyk School-Gesticht van de 
Roomsch-Catholyke Jeugd der stad Utrecht en derselver Vrijheid, blz. 11. 

*) De Nederlandsche periode van Wilhelm Conrad Röntgen. In: Natuur 
en mensch LI-1931, blz. 33—35; Duitsche vertaling in: A c t a radiologica 
XVI-1935, blz. 88—93. 

Zie ook: Maandblad van „Oud-Utrecht" VI-1931, blz. 25—26, 95—99; 
X-1935, blz. 31—32. 


