










Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 14 !,k...; * v'.t^;.. De Godsdienstvriend 49 (1842), p. 16





Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 16 Verder merken we, o.a. in de eerder geciteerde brief, dat deProcurator nauw samenwerkte met en onder direct toezichtstond van de Vice-Superior der Hollandse Missie. De aarts-priester van Salland heeft de zorg voor de Oost-Indische missiebehouden tot 1844, toen dit eveneens aan Mgr. Van Wijker-slooth werd toevertrouwd. Door de bemiddeling van deze laatstezijn, tussen 1823 en 1851, het jaar van zijn overlijden, 14missionarissen rxaar Suriname en 23 naar Curapao uitgezonden,waarvan niet weinigen alleen door kerkelijke gelden werdenonderhouden. Mgr, Van Wijkerslooth kon, zowel door zijn con-necties als door zijn eigen aanzienlijke vermogen, ook juisthierin veel tot stand brengen. De achtergronden van het Besluit en van het daarna gevolgdebeleid. Een grondige studie van de betreffende regeringsarchieven zouongetwijfeld veel licht werpen op de aanleidingen van het

tot-standkomen van het K.B. van 21 April. Hieraan ben ik echter,in deze beperkte opzet, maar niet begonnen.Op grond van de stukken betreffende AAgr. Van Wijkersloothin het Bisschoppelijk Archief te Haarlem, van brieven enmeningsuitingen gepubliceerd in de tijd zelf, en van historischeliteratuur over dit onderwerp, is het echter wel mogelijk eenindruk van de toenmalige situatie te krijgen.Men mag zeker veronderstellen dat de Koning, op aansporingwellicht van FVof. Van Wijkerslooth en zijn vrienden, het re-geringsbeleid ten opzichte van de katholieken dichter bij datjegens de andere gezindten heeft willen brengen - officieelwas hij hiertoe door de Grondwet zelfs verplicht. Dat dezegelijkstelling steeds door bepaalde anti-katholiek-gezinde ambte-naren binnen de regering werd doorkruist en ondermijnd is eengedeeltelijke verklaring voor de trage gang van zaken, maarniet iets waarop hier in hoeft te worden gegaan. Daar

dit de-zelfde lieden zijn die in 1825 het K.B. ter opheffing vanklein-seminaries zoals Hageveld voorbereidden en een kerk in





Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 18 trage gang van zaken niet vreemd is geweest.Tegen deze achtergrond van handelsbelangen, de economischeachteruitgang, en de ophanden-zijnde afschaffing van de slaver-nij, waarop het plantagesysteem rustte,mag, geloof ik, dezeregeringsmaatregel en de daoropvolgenden van gelijke strekking(de bevordering van het godsdienstige leven en onderwijs, endus van de handhaving van de maatschappelijke orde, ook juistonder slaven) gezien worden, alhoewel dit complex van factorenvoor de tijdgenoot - zeker in 1823 - minder zichtbaar zal zijngeweest dan zij nu voor ons is. Een bewijs dat men zich inregeringskringen dit inzicht toch wel duidelijk bewust werdlevert het feit dat na 1840 een slaaf om vrij te kunnen wordenverklaard (door de eigenaar of na gekocht te zijn, door denieuwe eigenaar) lid moest zijn van een erkend kerkgenoot-schap. 21) Maar het was toch pas in

datzelfde jaar, toen de katholiekengunstiger gezinde Koning Willem II aan de macht was gekomen,dat deze kerk ook officieel werd toegelaten zich in Surinamemet de slaven te bemoeien. Deze laatsten waren, voorzover eral iets geregeld was, aan de HerrnhUtters toevertrouwd (deLuthersen en Calvinisten hadden geen belangstelling voor hen);de katholieke kerk moest maar proberen met individuele plan-tage-eigenaren of hun vertegenwoordigers over toegang tot deslaven te onderhandelen. Het was nog steeds &quot;het spook derInquisitie&quot; dat rondwaarde en vertrouwen in de bedoelingen vande Roomsen ondermijnde. Pastoor Wennekers had het in 1819nodig gevonden zich te verdedigen door een circulaire waaruithet volgende voor zichzelf spreekt: 22) In een woord, wij betogen hier openlijk voor dekolonie, dat, terwijl wij de Leer der CatholijkeKerk in waarheid en opregtheid meenen te moetenverkondigen,

evenwel in plaats van vloek en op-stand, liefde en gehoorzaamheid, onophoudelijkonze leus is ... .(onderstreping van mij, GdN)







Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 21 lijk door, en niets scheen ZDH meer te pijnigendan dat hij zich, uithoofde eener zware onpasselijk-heid, niet dikwijlder met haar konde onderhouden.Vervolgens zetteden zij hare reize naar Amsterdamvoort, alwaar ZDH haar het laatste vaarwel zoudebrengen, ter gelegenheid van de plegtige consecratievan de nieuwe kerk van Mozes en Aaron ....Het was den Doorluchtigen Bisschop, den teerhartigenVader, een innig zielsgenoegen (in een klooster)dagen ... te verblijven, met die heldinnen aan de-zelfde tafel te spijzen en door godsdienstige gesprek-ken aan hare deugd nog meer voedsel te verschaffen. Nadat zij vrtaren uitgezeild heeft hij zelf nog een rondgaande&quot;bedelbrief&quot; geschreven, gericht aan alle Nederlarvdse katho-lieken, om bijdragen ter aflossing van de gemaakte schuldeno.a. bij de aankoop van de toekomstige schoolgebouwen.Het

succes ervan was zodanig - men mag veronderstellen datde Procurator zelf een groot deel heeft gegeven - dat Mgr.Niewindt in Juli 1842 al kon schrijven dat &quot;wij terstond dehypotheek en een groot gedeelte der schuld met de daags ver-vallen interessen (hebben) afbetaald&quot;. 27) Een persoonlijk zeer hartelijk contact was dat van de Procuratormet Pastoor J. Grooff, missionaris in Suriname van 1826 meteen onderbreking tot 1852, het jaar van zijn dood. Deze v^asals wees in het huis van een pastoor opgegroeid, had hetseminarie te Kuilenburg bezocht en kwam in 1822 te Warmond.In 1826 vertrok hij, samen met M. van der Weijden, vooraldoor Prof. Van Wijkerslooth uitgekozen en opgewekt, naarSuriname, dat toen weer bijna een jaar priesterloos was geweest.Pas in 1830 kreeg Pastoor Grooff een blijvende mede-arbeider,en in 1834 nog een die op kosten van de kerk werd

onderhouden.Hierdoor kon Pastoor Grooff zich vooral aan de lepra-lijders(slaven) wijden; hij kreeg een stuk grond, en bouwde met behulpvan bijdragen uit Nederland een kerkje erop.



















Tussen Rijn en Lek 1979 1. - Dl.13 1 30 23.   GV 6 (1821), pp. 137 - 138. 24.   GV 61 (1848), pp. 304 - 308 geeft de hele brief. 25.   Dahihaus, p. 221 . 26.   GV 47 (1841), pp. 315 - 316. 27.   GV 48 (1842), p. 201. 28.   GV 54 (1845), pp. 26 - 37. 29.   Het volgende vooral uit J. Kleijntjes, De Stichting Duin-zicht, Bijdr. Gesch. Bisd. Haarl. 50 (1932), pp. 341 - 400. 30.  Von den Eerenbeemt, p. 50. 54, 57.31 . Kleijntjens, p. 362. ba.


