




Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Aanbieding van een hui-dealbum aan Willem lilop 17 september 1853 opde binnenplaats van hetPaushuize. Namens deUtrechtse burgerij, de anti-katholieke elite, biedt rec-tor magnificus prof. G.J.Mulder het adres aan. Dehiermee vergulde koninggaf opdracht aan NicolaasPieneman om de gebeurte-nis vast te leggen en schonkhet schilderij in 1856 aande Gemeente Utrecht.Centraal Museum, fotoHUA Nieuwe verhoudingen De herziening van de grondwet in1848 veranderde schijnbaar nietveel aan de artikelen 'Van deGodsdienst': vrijheid van belijden,gelijke bescherming, gelijke rech-ten. Op twee punten kwam erwat meer tekst. De 'openbaregodsdienstoefening binnen ge-bouwen en besloten plaatsen'bleef als vanouds toegestaan alsze niet de 'openbare orde en rust'raakten, en 'onder dezelfde bepa-ling blijft de openbare gods-dienstoefening buiten de gebou-wen en besloten plaatsen geoor-loofd waar zij thans naar de wet-ten en reglementen is toegelaten'(art. 167 lid 2). Dit betekende con-creet dat processies op straat al-leen gehouden mochten wordenwaar dat voor november 1848 alhet geval was. Deze toevoegingging in tegen bepaalde verlan-gens in rooms-katholieke kring.Een andere belemmering werdechter weggenomen door een nieuw artikel 170: 'De

tusschen-komst der Regering wordt nietvereischt bij de briefwisselingmet de hoofden der onderschei-dene kerkgenootschappen, noch[...] bij de afkondiging van kerke-lijke voorschriften'. Concordatenwaren dus voortaan overbodig enongewenst. De kerkelijke leidingte Rome kon daaruit opmakendat de verdere afspraken uit 1827vervielen en dat zij vrij was omhaar organisatievorm in het ko-ninkrijk van Willem II te herzien.De meeste veranderingen in degrondwet hadden de merendeelsconservatieve Utrechtse kiesge-rechtigden en hun relaties ver-rast: zij hadden nooit om zulkegrote ingrepen gevraagd. EnUtrecht kreeg redenen om hetbewind in Den Haag te wantrou-wen. Al meteen betrof dat de uni-versiteit. Tien dagen na de afkon-diging van de nieuwe grondwetlieten de ministers aan Willem IIweten waarop kon worden bezui- nigd: 'Op de kosten der hooge-scholen zal, hetzij door vernieti-ging van eene derzelve, hetzijdoor verdeeling der faculteitenonder dezelve, hetzij door veran-dering van inrigting kunnen wor-den uitgespaard 70.000 gulden.''Groningen beefde, en Utrechtbeefde ook', zo formuleerde Hui-zinga later. Zo'n maatregel zou ineen nieuwe wet op het onderwijsmoeten komen en de dreigingbleef onverminderd, ook toen deministers ander werk in DenHaag lieten voorgaan. De

verant-woordelijke en in alle opzichtenleiding gevende minister Thor-becke, die sinds 1 november 1849aan het bewind was, gold niet alsvriend van Utrecht. Het lekte uitdat hij in november 1850 gezegdzou hebben: 'die wet wordt bear-beid, de academie van Groningenblijft, maar Utrecht moet vallen.'Zo verklapte een Leids hoogleraarhet aan Groen van Prinsterer. Inaugustus 1850 had Thorbecke bo- 146 vereniging Oud>Utrecht noverr)ber 2003















Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Bronnen De Aprilbeweging is behandeld doorH.P.H. Jansen in de 12-delige AlgemeneGeschiedenis der Nederlanden (red. J.A.van Houtte e.a.) deel X (Utrecht 1955)en door J.C. Boogman in de gelijknamige15-delige serie (red. D.P. Blok e.a.) deel12 (Bussum 1977). Verder in P.J. Oud,Honderd jaren, 1840-1940 {2e di. Assen1954) en in L.J. Rogier, Katholieke Herle-WnjCs-Gravenhage 1956). Voor het herdenkingsjaar 2003 redigeer-den J. Vis en W. Janse de bundel Staf enstorm (Hilversum 2002), waarin J.D.Snel 'een keuze uit de literatuur' geeftmet aandacht voor wat er sinds 1953verschenen is. In dit artikel is bovendien geciteerd uit devolgende boeken en artikelen: S.H. Buytendijk, Bladen uit mijn levensboek(2edr.,Nijkerkl911). M.Donkersloot- de Vrij, De plattegrondvan Utrecht verschenen bijN. van derMonde J839 (Utrecht 1983). J.L. van Essen (red) Groen van Prinsterer,Schriftelijke Nalatenschap., Briefvi/isse-lingdt.SKGP 175, ('s-Gravenhage1980).Hieruitblz. 11(1841),225(1850) en 273 (1853). Hella S. Haasse en S.W. Jackman (red), Eenvreemdelinge in Den Haag. Uit de brievenvan Koningin Sophie der Nederlandenaan Lady Mallet (Amslerdum 1984). J. Huizinga, 'Geschiedenis der universiteit[Groningen]' (1914), opgenomen inVerzamelde werken VIII (Haarlem1951)214. J. de Jong,

Rome een gevaar voor Neder-land? De April-beweging{'s Hertogen-bosch 1926). J. Lindeboom, 'Protesten tegen de concor-daatsonderhandelingen van 1841', in:Nederlands Archief voor Kerkgeschiede-nis XVI {'s-Gravenhage 1921). A.W. Reinink en l.A. Schuur (red), Bouwenvoor Utrechts universiteit {Vtrecht1985) 74-75. L.I. Rogier, 'Schrikbeeld van een staats-greep' (1959), opgenomen in Terugbliken uitzichtI{Hihenum 1964). H.1. Royaards, 'Vergelijking der nieuwe[...] concordaten', in: Archief voor Ker-kelijke Geschiedenis I (Leiden 1829) enIII (Leiden 1831). Teksten van de Grondwet en van de Wetvan den lOden September 1853, S.102,tot regeling van het toezigt op de onder-scheidene kerkgenootschappen. artikel (169) dat sprak van 'De Ko-ning waakt', namelijk 'dat allekerkgenootschappen zich houdenbinnen de palen van gehoor-zaamheid aan de wetten van denStaat.' Het was in 1848 zelfs nogwat aangescherpt volgens deFranstalige versie van de grond-wet van 1815 die driemaal 'Le Roiveille' had waar toen in de Neder-landse grondwet 'De Koningzorgt' had gestaan (artikel 195-196). De tekst van 1848 bleef ge-handhaafd tot 1982. Het was niet-juristen niet aan te rekenen dat zijin de grondwettelijke 'Koning'juist de persoon bedoeld zagen,zeker met een zo menselijk werk-woord als 'waken', en dat Mulderdit

nog eens aanscherpte door'Oranje', ook persoonlijk bedoeld,toe te voegen. Het was het grond-wetsartikel dat duidelijk maaktewaarom Willem lil probeerde bo-ven de kerkverschillen te staan enook de gedachten van minderhe-den recht te doen. Het artikel ver-dween uit de grondwet in 1982,onder andere om dit - volgens ju-risten - persoonlijk misverstaan.Nu, twintig jaar later, is de vraagtoch geoorloofd of de Nederland-se samenleving er niet bij gebaatwas geweest wanneer het als af-zonderlijk aandachtspunt was ge-handhaafd: 'de regering waaktdat alle kerkgenootschappen engeloofsgemeenschappen zichhouden aan de gehoorzaamheiddie zij aan de wetten van de staatverschuldigd zijn.' Het concreteverstaan, ook door ingezetenendie in andere culturen en rechts-stelsels zijn groot geworden, zouer bij winnen. Oranje en de katholieken Terug naar de Leidseweg op de za-terdagmiddag van 17 september1853. Voor wie was de winst? Niet voor de rooms-katholieken, wiernieuwe bisschoppen na de onhan-dige introductie vanuit Rome ui-terst behoedzaam moesten han-delen en nu zelfs geen mogelijk-heid hadden hun wijding of de in-gebruikneming van de kathedraaltot iets openbaar feestelijks temaken. Niet voor de protestantendie hadden getoond hoe begrensdhun begrippen van verdraag-zaamheid en

gelijkwaardigheidwaren. Niet voor de politici vanwie Thorbecke te tactloos en VanHall te vlot en te buigzaam lekente zijn, en die allen nog moestenleren hoeveel ruimte er voor eenkoning nog was binnen de struc-turen van een grondwet met ver-antwoordelijke ministers.De volle winst was voor de ko-ning, die katholieken niet verdervan zich vervreemdde, die zijnzelfstandigheid tegenover politi-ci had bewaard en voor teleurge-stelde protestanten begrip toon-de. Men kon zeggen: de prote-stantse kinderhand van Utrechtwas gauw gevuld, maar gevuldwas ze. De koning had nog een lange te-rugweg naar Den Haag voor deboeg. Langer nog zou in tijd deweg zijn die 'Oranje' moest gaanom ook bij de katholieke onder-danen respect en vertrouwen teverwerven. Toch kwam het mo-ment dat voor de dochter vandeze koning na de hoogmis het'Domine salvam fac reginam no-stram et exaudi nos in die qua in-vocaverimus te' werd gezongenof gebeden, en dat er dan bij ka-tholieken dezelfde gedachten je-gens Oranje leefden als ooit diezwarte mannen op de Leidseweghadden gehad. Otto J. de Jong is emeritus-hoogleraargeschiedenis van het Christendom. 153 5k vereniging Oud«Utrecht november 2003


