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De jaren 1840-1860 vormen een belangrijk tijdvak in de Nederlandse 

politieke geschiedenis. De grondwetsherziening van 1848 gaf de kerk

genootschappen de vrijheid hun kerkorganisatie naar eigen inzichten te 

1 regelen. Dit stuitte echter op verzet 

lerd) Buwalda is in 1999 afgestudeerd aan de v a n p r o t e s t an t se groepen, die bang 
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. _ . . . . . ... . ., I waren voor het herstel van de bis-

geschiedenis. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar 
de politieke geschiedenis van Nederland na 1795 en in schoppelijke hiërarchie. 

het bijzonder naar de invloed van de verschillende 

J , . , .,.. , . . . . . , I Tegelijkertijd verzetten zij zich tegen 

rkgenootschappen. Zijn afstudeerscriptie had als & ' ' ' b 

onderwerp de controverse tussen protestanten en d e l j D e r a l e staatsopvattingen. Hierin 
katholieken in Utrecht tussen 1840 en 1853. Dit artikel 

, . . .. , , was voor een overheersende invloed 
is grotendeels op deze scriptie gebaseerd. I 

• van de Nederlandse hervormde kerk 

geen plaats meer. Utrecht was een van de steden waar dit verzet het 

hevigst was. In dit artikel worden een aantal gebeurtenissen onder de 

loep genomen waarbij deze tegenstellingen tot uitdrukking kwamen. 
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Inleiding 

In de jaren tussen 1840 en 1853 werd de Nederlandse politiek beheerst door een aantal 

nauw met elkaar verweven problemen. Een van die problemen vormde de nieuwe 

grondwet van 1840. Vlak voor zijn troonsafstand in 1840 was op initiatief van koning 

Willem leen herziening van de grondwet van 1815 tot stand gekomen, die velen niet ver 

genoeg ging. Aanhoudende druk van de liberalen om tot verdergaande veranderingen 

te komen, de gebreken van de nieuwe grondwet die in de praktijk zichtbaar werden en 

de gespannen situatie in Europa deden koning Willem II in maart 1848 besluiten tot 

herziening over te gaan. Er werd een commissie voor de grondwetsherziening be

noemd, die naast Thorbecke nog vier andere leden telde. De voorstellen van de com

missie waren zeer radicaal: rechtstreekse verkiezing van Tweede Kamer, Provinciale 

Staten en gemeenteraad, ministeriële verantwoordelijkheid en volledige vrijheid van 

godsdienst, ook wat de kerkelijke organisatie betreft. Na veel verzet en onder grote 

druk van de koning stemden beide kamers uiteindelijk met de herziening in. De grond

wet werd op 3 november 1848 plechtig afgekondigd. ' 

Een ander probleem waren de tegenstellingen tussen protestanten en rooms-katholie

ken. De rooms-katholieken vormden een grote minderheid (ca. 35% van de bevolking), 

maar zij werden stelselmatig achtergesteld bij hun protestantse medeburgers. Tussen 

de beide bevolkingsgroepen bestond veel wantrouwen. In de jaren 1840-1853 nam het 

zelfbewustzijn van de katholieken toe, wat zich uitte in de stichting van kloosters, de 
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bouw van kerken en de oprichting van eigen kranten als De Katholiek (1842) en De Tijd 

(1844). Vele protestanten zagen deze ontwikkeling met lede ogen aan. Zij richtten fel 

antikatholieke organisaties op als Unitas (1842), Phylacterion (1843) en Christelijk 

Hulpbetoon (1844) en kranten als de Evangelische Kerkbode (1841), De Wespen (1844) en -

in Utrecht - het Nederlandsch Avondblad (1843).' 

De grootste zorg van protestanten was een herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 

Nederland. Dit maakte het de rooms-katholieke kerk mogelijk haar getalsmatige sterk

te ook maatschappelijk en politiek tot uitdrukking te brengen. De protestanten vrees

den zelfs een overheersing op politiek en kerkelijk terrein en in het onderwijs. Het pro

testantse karaktervan Nederland zou daarbij worden aangetast. De katholieken wens

ten echter een einde te maken aan de vernederende uitzonderingstoestand, waarbij 

een buitenlandse internuntius het Nederlandse missiegebied namens Rome bestuurde. ' 

In 1853 was het zover: de rooms-katholieken kregen een eigen Nederlandse kerkprovin

cie bestaande uit het aartsbisdom Utrecht en de vier suffragaanbisdommen Haarlem, 

Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond. 

De situatie in Utrecht 

De spanningen tussen protestanten en rooms-katholieken waren in de stad Utrecht 

goed waarneembaar. De katholieken vormden hier een grote minderheid van ongeveer 

38% van de bevolking. Politiek gezien was Utrecht een stad met een conservatieve in

slag. Een aantal aanzienlijke families, onderling sterk verzwagerd, voerde de boven

toon. Tevens gold Utrecht als bolwerk van het grootprotestantisme, een beweging die 

het hervormde karakter van de Nederlandse staat wilde handhaven met de 

Nederlandse hervormde kerk als volkskerk.4 Katholieken werden stelselmatig achterge

steld en in stad en provincie maar mondjesmaat tot openbare ambten toegelaten. De 

verhouding tussen protestant en katholiek in de provincie was 3:2, maar op vijf protes

tantse ambtenaren was slechts één katholiek te vinden.5 De Utrechtse gouverneur F. 

van de Poll keurde deze situatie scherp af, maar kon niet veel doen. Handhaafde men 

het bestaande benoemingsbeleid, dan kon Van de Poll niet garanderen dat de katholie

ken lijdzaam bleven toekijken. Werden de katholieken bevoordeeld om hun achter

stand terug te brengen, dan vreesde de gouverneur een protestantse reactie. In zijn 

jaarlijkse rapport over 1842 aan de ministervan Binnenlandse Zaken verwoordde hij het 

zo: 'Te vergeefs hebben mijne voorgangers getracht deze stijfhoofdige protestantsche 

denk en handelwijs, in het belang der publieke zaak, met goed gevolg te bestrijden, 

hunne drangreden op Godsdienst en billikheid gegrond, even als de mijne, leden schip

breuk op de klip der onverdraagzaamheid. Die scherpe verwijdering en daaruit ont

staande onverdraagzaamheid heeft zich, om niet van meer verwijderde tijden te spre

ken, vooral geopenbaard tijdens den Belgischen opstand, toen men, zoo als mij werd 

betuigd, bij den Catholijk eene vijandige houding jegens den Koning meende te be-
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speuren, waardoor de protestant zich digter aan den geëerbiedigden Monarch aan

sloot, naarmate dat de Catholijk zich van Hem afscheurde; het was toen dat de Religie

haat sterker werd uitgedrukt'.6 

De overdracht van de Catharijnekerk 

Typerend voor de onderlinge verhoudingen in de stad Utrecht was de controverse aan

gaande de overdracht van de Catharijnekerk aan de rooms-katholieke statie van het 

Catharijnesteegje. Deze statie (te vergelijken met een parochie, echter zonder vastge

stelde grenzen) bezat een schuilkerkje in het Catharijnesteegje, maar door gebrekkig 

onderhoud verkeerde dit in slechte staat. De Catharijnekerk was na 1580 voor de gere

formeerde eredienst gebruikt, maar in de achttiende eeuw in verval geraakt. In 1815 

werd het gebouw aangewezen als rooms-katholieke garnizoenskerk/ 

De hervormde kerkvoogdij was van mening dat de kerk haar eigendom was, het stads

bestuurging uit van stedelijk eigendom. De kerkvoogden beriepen zich op een overeen

komst van 18 december 1810 tussen de landdrost van het departement Utrecht en de 

gereformeerde kerk, waarbij de kerk in handen van de stedelijke overheid zou komen. 

Deze overeenkomst was namelijk niet door koning Lodewijk Napoleon bekrachtigd. Het 

stadsbestuur stelde daarentegen dat de katholieke militairen al jarenlang in de Catha

rijnekerk kerkten en dat de hervormden als compensatie de Domkerk en de Janskerk in 

eigendom hadden gekregen.8 

Op 20 november 1836 werd de schuilkerk aan het Catharijnesteegje door een storm 

zwaar beschadigd. Zo goed en zo kwaad als het ging werd het gebouw weer opgelapt. 

Pastoor V. Rademaker vroeg zijn superieur, aartspriester CA. Vermeulen, om hulp. 

Vermeulen polste gouverneur L. van Toulon over 

een mogelijke overdracht van de Catharijnekerk.9 

Dit kwam de hervormde kerkvoogdij ter ore. In 

februari 1837 besloot men bij de gouverneur protest 

aan te tekenen tegen een eventuele overdracht en 

B & W van Utrecht te verzoeken om de Catharijne

kerk niet zonder overleg over te dragen. '" 

Het stadsbestuur liet weten de aanspraken van de 

hervormde gemeente niet te erkennen en de kerk 

waarschijnlijk aan de rooms-katholieke statie te 

zullen verkopen. Toen de kerkvoogden C.M. van 

Dijk en A.J. van Beeck Calkoen hierop hun zaak bij 

het stadsbestuur bepleitten - pikant detail: Van 

Beeck Calkoen was secretaris van de stad Utrecht -

Pastoor Victor Rademaker (1772-1866). Schilderij door H. Hanau, 

1851. Parochie H. Catharina, Utrecht. 
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kregen zij na lang aandringen te horen dat de beslissing niet bij het stadsbestuur lag, 

maar bij gouverneur Van Toulon. De kerkvoogden lieten het er niet bij zitten. Zij vroe

gen de gouverneur de overeenkomst van 18 december 1810 alsnog door de koning te 

laten goedkeuren en niets te doen wat in strijd zou zijn met de rechten van de hervorm

de gemeente, oftewel de kerk niet aan de rooms-katholieken af te staan. De gouver

neur legde de zaak voor aan Den Haag. Het antwoord van het ministerie van 

Hervormde Eredienst was teleurstellend voor de kerkvoogden: het eigendomsrecht van 

de Catharijnekerk was in 1810 op de stad overgegaan. In 1840 deden de kerkvoogden 

een laatste beroep op het ministerie. Dit stuurde toen als antwoord een Koninklijk 

Besluit gedateerd 24 oktober 1840: de hervormde gemeente kon geen rechten op de 

Catharijnekerk meer laten gelden, de kerk was in 1810 in de handen van de stad overge

gaan en was nu bij Koninklijk Besluit aan de katholieken overgedragen. In december 

1840 besloten de kerkvoogden zich bij een overdracht neer te leggen 'bij gebrek van 

doeltreffende middelen om daartegen opte komen'. " 

Ondertussen zat pastoor Rademaker in zijn maag met de twee bouwvallige kerkgebou

wen van zijn statie. In 1838 klaagde Rademaker bij aartspriester Vermeulen 'dat de 

fabriek van kerk en huis zoo siegt word, dat ordinaire reparatie er niet meer aan helpen 

kan'. " Ook de Catharijnekerk verkeerde echter in slechte staat. De kosten om de kerk 

opte knappen werden door architect Chr. Kramm op ƒ 57.000,- geraamd. Daarbovenop 

kwamen de kosten voor het aankopen van een orgel en meubilair. De statie kon, bij de 

overdracht van de kerk, ƒ 17.000,- bijdragen in de kosten. De rest zou via een lening uit 

de staatskas moeten komen. Het stadsbestuur stak de statie de helpende hand toe. Het 

liet beide kerkgebouwen opknappen, zodat deze zonder gevaar voor godsdienstoefe

ningen konden worden gebruikt. Rademaker was hier gelukkig mee, maar drong aan op 

een definitieve regeling voor de problemen van zijn statie.13 Deze regeling kwam met 

het Koninklijk Besluit van 24 oktober 1840. 

Nu het eigendomsrecht van de Catharijnekerk was geregeld, kon gouverneur F. van de 

Poll, de opvolger van Van Toulon, de daadwerkelijke overdracht van de kerk met bijbe

horende gebouwen regelen. Probleem was nog dat de statie ook de andere gebouwen 

die vóór 1580 bij de kerk behoord hadden terug wilde hebben. Na veel getouwtrek 

stond de stad uiteindelijk een deel van een gebouw af dat aan het kerkgebouw grensde 

'als toegang naar het dak der St. Catharijnekerk'. Op 22 augustus 1840 werd de ver

nieuwde kerk door wijbisschop CL. baron van Wijckersloot ingewijd. N 

De uitvoering van het concordaat van 1827 

Koning Willem II droeg zijn rooms-katholieke onderdanen een warm hart toe. Hij voel

de er veel voor het concordaat uit te voeren dat zijn vader in 1827 met de paus had 

gesloten. Als gevolg van dit concordaat zouden bisdommen in 's-Hertogenbosch en 

Amsterdam worden opgericht. Eind 1840 startte de koning hierover in het diepste 
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geheim onderhandelingen met de paus. Het nieuws lekte uit en leidde tot een storm 

van verontwaardiging bij de protestanten. Utrechtse hervormde predikanten stuurden 

in januari 1841 een adres aan de koning waarin zij hem van hun 'verontrusting' op de 

hoogte stelden. Volgens de adressanten was het ondenkbaar dat de koning zijn macht 

over zijn katholieke onderdanen met de paus zou moeten delen en daardoor minder 

invloed op de katholieken zou kunnen uitoefenen dan op zijn protestantse onderdanen. 

Bovendien waarschuwden de predikanten de koning dat de 'ultramontaansche partij 

meer zal eisschen, naarmate haar meer wordt toegegeven'. Ultramontanisme was een 

denigrerende term voor een militant op Rome gericht katholicisme. Ook zou Willem II 

de eerste protestantse koning zijn die een concordaat met de paus zou uitvoeren. De 

predikanten die tekenden waren L. Merens, A. Francken, D. de Bonvoust Beeckman, R. 

Rodenburgh Mentz, L. Dibbits, S.G. Jorissen, Ch.G. Montijn, J.F. van Hoogstraten, J.A.D. 

Molster en de Waalse predikant M.A. van der Bank.IS Van deze mannen was met name 

Merens in Utrecht een invloedrijk figuur. "' Samen met de befaamde kanselredenaar 

Molster r werd hij bij gouverneur Van de Poll geroepen om het adres nader te verkla

ren. Van de Poll legde op zijn beurt de zaak rond het concordaat aan de beide predikan

ten uit. Het niet uitvoeren van het concordaat van 1827 had alleen gelegen aan het feit 

dat België zich in 1830 had afgescheiden. Verder had dit concordaat geen nadelige 

invloed op het koninklijk gezag over de rooms-katholieke kerk. Ook benadrukte Van de 

Poll dat de koning geen schikkingen zou treffen die nadelig voor de hervormde kerk 

waren. Daarmee ebde de spanning iets weg, ook omdat de door de felle reacties op zijn 

voornemen geschrokken koning de uitvoering van het concordaat opschortte. Toen in 

december 1841 in Utrecht het gerucht de ronde deed dat nu werkelijk een concordaat 

met de paus zou worden gesloten, verzocht Den Haag aan Van de Poll dit ten stelligste 

tegen te spreken.IS 

Unitas 

De protestantse agitatie rond het concordaat kwam, naast het sturen van adressen 

naar de koning, ook tot uitdrukking in de oprichting van allerlei geheime protestantse 

genootschappen. Een daarvan was de Protestantsche Vereeniging onder den Zinspreuk 

'Unitas', opgericht in juni 1842, en waarvan in oktober 1844 een Utrechtse afdeling tot 

stand kwam. Het bestuur werd gevormd door de predikanten J. van Hoogstraten (voor

zitter) en R. Rodenburgh Mentz, en bestond verder uit H.A.R. Vosmaer en J.I.D. Nepveu. 

In de eerste drie maanden van 1845 werden CL. Schuller tot Peursum, jhr G.J. 

Beeldsnijder van Voshol en Vrije Nes en J.G.J. baron van Ittersum aan dit bestuur toege

voegd. '" 

Het voornaamste doel van Unitas was 'om, door alle, naar Gods Heilig Woord en de 

wetten van den Staat, geoorloofde middelen, het Protestantismus te beveiligen tegen 

de aanvallen der Propaganda van Rome'. De leden werd gevraagd de grootst mogelijke 
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verdraagzaamheid te betrachten, tenzij dat inging tegen de belangen van het protes

tantisme. De contributie bedroeg ƒ 6,- per jaar, waardoor het lidmaatschap voorbehou

den was aan de meer weigestelden. De leden werden verplicht tot geheimhouding. 

Van de fel antikatholieke toon, die de statuten van 1842 kenmerkte, was bij de nieuwe 

statuten van 1847 merkwaardigerwijs weinig terug te vinden. Het in 1847 geformuleer

de doel was 'de handhavingen ondersteuning der aangelegenheden van het Protestan

tisme in Nederland'. In plaats van zich expliciet te richten tegen de rooms-katholieke 

propaganda, stelde de vereniging nu het behoud en de ondersteuning van de eigen 

geloofsgenoten voorop. Dit gebeurde via financiële bijdragen of geestelijke bijstand. 

Voorwaarde was 'dat deze zich door prijsstelling op Evangelische kennis en belijdenis, 

door Christelijke wandel, trouwe bijwoning van de openbare Godsdienst, en betamelij

ke waarneming van den dag des Heeren onderscheiden, en hunne kinderen, zoo veel 

mogelijk, in de Protestantsche Godsdienst opvoeden, op welk een en ander naauwkeu-

rigtoezigt zal worden gehouden'. 

De contributie bleef ƒ 6,-, maar belangstellenden konden ook begunstiger worden. 

Vrouwen waren eveneens welkom, maar alleen als begunstiger. De geheimhouding 

verdween, maar de vereniging bleef exclusief protestants.20 Unitas groeide in Utrecht 

van 32 leden in 1845 tot 71 in 1854. Verder waren er 13 donatrices en 39 begunstigers. Na 

1857 daalde het ledental gestaag. -' 

Tot de leden van Unitas behoorden twee mannen die men daar niet zo direct zou ver

wachten: Schuller tot Peursum en Beeldsnijder van Voshol. Beiden waren uitgesproken 

liberaal - ze waren lid van de Utrechtse Rhijnsociëteit - maar daarnaast blijkbaar ook 

even uitgesproken protestants. Als liberaal geloofde Schuller in de idealen van de 

Franse Revolutie en in 'den gestadigen vooruitgang der menschheid'. Hij was in 1847 

door de Rhijnsociëteit kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen en 

meteen gekozen. Als protestant wilde hij zijn vaderland vrijwaren van 'het geestelijke 

juk der Ultramontaansche priesterschaar en haare dwaalleer'. " Beeldsnijder van Vos

hol had landelijke bekendheid gekregen door zijn pleidooien voor de openbaarheid van 

de Statenvergaderingen. 

Unitas hield zich voornamelijk bezig met het lenen van geld aan protestantse gezinnen. 

Regelmatig werden winkeliers ondersteund, zoals de kruidenier J. van der Kaay en de 

schoenmakers P. de Ruiter en O. Grève. Ook werd geld geleend aan kinderen uit religi

eus gemengde huwelijken en aan protestantse bekeerlingen. In 1849 werd aan de tot 

het protestantisme bekeerde Belg Ch. van de Meersch ƒ 100,- geleend ten behoeve van 

een uitbreiding van zijn winkel in papier- en schrijfbenodigdheden. ' ! 

Rumoer rond het Groot Rijkshospitaal 

In 1843 wekte een verhaal van een 'achtenswaardig protestant' ongerustheid bij Van de 

Poll op. Deze deed uit de doeken dat katholieke geestelijken in het Groot Rijkshospitaal 
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Groot Rijkshospitaal. Kleurenlithografie door 

P.W. van de Weijer, 1859. HUA, TA. Y1J.4. 

bezig waren protestantse onderof

ficieren tot het rooms-katholicis-

me te bekeren. Volgens de gouver

neur konden deze bekeringen gro

te gevolgen hebben. Over de bood

schapper zei hij: 'De man, die ze 

mij gegeven heeft, houde ik niet in 

staat, willens onwaarheid te zeg

gen; hij kan verkeerd onderricht, 

hij kan overdreven bevreesd zijn'.24 

Hierover geïnformeerd door de 

gouverneur liet de koning direct 

een onderzoek instellen naar de 

mogelijkheden om de verwijdering 

tussen de hervormden en katholie

ken te stoppen. De directeur-gene

raal van rooms-katholieke ere

dienst, F.J.M.T. baron de Pélichy de 

Lichtervelde, liet de beschuldiging 

over de bekeringen onderzoeken. 

Dat deze bekeringen de rust en de 

veiligheid van de staat in gevaar brachten sloot hij uit. Het aantal zieken in het Groot 

Rijkshospitaal was niet hoger dan 100, onder wie zo'n vijf à zes onderofficieren. Van 

deze vijf of zes beleden drie niet het katholieke geloof. Voor zover hij had kunnen 

nagaan, hadden de daar werkende katholieke geestelijken geen pogingen gedaan om 

onderofficieren te bekeren. Wel schreef hij de koning: 'Wat intusschen tot het versprei

den van de lasterzuchtige beschuldiging van verre aanleiding zoude kunnen gegeven 

hebben, bestaat welligt in het eenvoudige geval, dat een zeker bediende in het hospi

taal vóór eenige weken tot de Roomsch-Katholijke godsdienst is overgegaan. Deze man 

was gehuwd met een Katholijke vrouw, welke waarschijnlijk wel iets tot zijne bekering 

zal hebben bijgebragt, hoezeer hij, naar men zegt, uit vrije beweging zich in de geloofs

leer heeft laten onderwijzen en uit volle overtuiging van godsdienst is veranderd'.2' 

Hiermee deed De Pélichy het gerucht over de bekeringen van hervormde militairen af 

als ongegrond. Bovendien stond hij in voor de onkreukbaarheid van de dienstdoende 

pastoor en kapelaan. De Pélichy gaf in zijn rapport aan de koning wel een aantal rede

nen voor de onverdraagzaamheid tussen protestanten en katholieken in Utrecht. Ten 

eerste noemde hij het grote aantal protestantse schend- en Schandschriften die in de 

voorgaande twee jaar waren uitgebracht. Ten tweede vormde de ondervertegenwoor-
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diging van rooms-katholieken in het Utrechtse ambtenarenapparaat een probleem. 

Ten derde weet De Pélichy de gespannen atmosfeer aan de toon van het in Utrecht ver

schijnende Nederlandsch Avondblad. Vanaf januari 1843 voerde deze krant een antika

tholieke hetze. Pastoors reageerden daar met felle preken op. Ze verboden hun paro

chianen het lezen van het blad. Sommige pastoors en parochianen zouden bij Van de 

Poll op een verbod van het Nederlandsch Avondblad hebben aangedrongen. Het blad 

loofde een beloning van ƒ 50,- uit voor degene die dit gerucht schriftelijk kon bevesti

gen. 26 

De ambtgenoot van De Pélichy op het ministerie van Hervormde Eredienst, H. baron 

van Zuylen van Nijevelt, gaf een gelijkluidend antwoord als De Pélichy op de vraag van 

de koning hoe de spanning tussen de hervormden en katholieken in Utrecht vermin

derd kon worden. In zijn rapport suggereerde Van Zuylen het Nederlandsch Avondblad 

wegens smaad voor de rechter te dagen.27 

De grondwetsherziening van 1848 

De grondwetsherziening van 1848 kwam moeizaam tot stand. Nadat het ontwerp in 

april 1848 in druk verschenen was, werd de Tweede Kamer overspoeld met adressen die 

zich uitspraken voor of tegen bepaalde artikelen. Vooral de artikelen over de recht

streekse verkiezingen, de grote invloed van de Staten-Generaal op het koloniale beleid, 

maar nog meer over de vrijheid van godsdienst en onderwijs lokten veel protesten uit. 

De vrijheid van godsdienst zette, volgens protestantse adressanten, de deur wijd open 

voor het ultramontanisme en de vrijheid van onderwijs was een bedreiging voor de 

algemeen christelijke openbare lagere school.:8 

Het hoofdbestuur van Unitas zag in de grondwetsherziening een aanval op het protes

tantisme. Vooral het verdwijnen van het recht van placet - het recht van de koning zijn 

goedkeuring te onthouden aan kerkelijke afkondigingen - was voor het hoofdbestuur 

reden om de grondwetsherziening af te wijzen. In mei 1848 riep het de afdelingen op 

zich in een adres tot de Tweede Kamer te richten. Unitas was van mening dat vele bur

gers de godsdienstige bepalingen in de ontwerp-grondwet afkeurden, terwijl anderen 

de gevolgen van deze bepalingen niet overzagen.:" 

Nog in diezelfde maand stelde ook de afdeling Utrecht een adres op, dat door ruim 100 

personen werd getekend. Het bevatte de volgende grieven. De eerste was het ontbre

ken van het recht van placet in de grondwet. Volgens Unitas was de strafwet niet krach

tig genoeg om kerkelijke voorschriften uit Rome tegen te houden. Ten tweede vond 

Unitas het recht op vrijheid van onderwijs veel te ver gaan. Hierdoor zou het onderwijs

systeem van 1806 teloorgaan. Ten derde vreesden de ondertekenaren dat met het toe

laten van alle openbare godsdienstoefeningen, het land 'voor het grootste deel door 

Protestanten bevolkt aan een gedurig oproer zou ten prooi gegeven worden'. "' 

De kerkenraad van de hervormde gemeente Utrecht stuurde ook een adres. In de verga-
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dering van 29 mei 1848 kwam de grondwetsherziening aan de orde. Dominee A. 

Franken deelde de vergadering mee dat een concept-adres van de Synodale Commissie, 

het dagelijks bestuur van de Nederlandse hervormde kerk, was binnengekomen. Hierin 

werd op kerkrechtelijke gronden tegen artikelen van de ontwerp-grondwet geprotes

teerd. Franken stelde voor ook een adres aan de Tweede Kamer te sturen. De vergade

ring stemde hiermee in. Van het adres werden maar liefst 3000 exemplaren gedrukt.31 

De kerkenraad zag bij een onbeperkt recht van vereniging de deuren geopend voor tal

loze 'zoogenaamde' godsdienstige gemeenschappen, 'met name van kloosters'. Dit kon 

gemakkelijk tot onrust onder de religieus gemengde bevolking leiden. De kerkenraad 

wilde dat dit artikel of uit de grondwet zou worden geschrapt of van beperkingen zou 

worden voorzien. Ten tweede oordeelde de kerkenraad dat het vrijgeven van alle open

bare godsdienstoefeningen aanstoot zou geven aan de protestanten. Hiermee werd 

gedoeld op katholieke processies, die verboden waren, tenzij kon worden aangegeven 

dat deze van oudsher bestonden. Ook wilde de kerkenraad de verzekering dat alle door 

de staat betaalde predikantstraktementen gehandhaafd bleven. Het vierde punt was 

het ontbreken van het recht van placet in de grondwet. De adressanten gaven hiervoor 

geen redenen, maar het was duidelijk dat zij dit recht als afweermiddel zagen tegen 

een te grote vrijheid voor de rooms-katholieke kerk. Zij eisten dat dit recht toch in de 

grondwet zou worden opgenomen, of anders bij wet zou worden geregeld. Als laatste 

verlangde de kerkenraad dat het onderwijs een 'aanhoudende' zorg voor de overheid 

zou zijn. Door algemene vrijheid van onderwijs in te voeren zouden onvoldoende waar

borgen vooreen 'echt Nederlandsche opvoedingvan het opkomende geslacht' gegeven 

worden. Zij wilden de situatie laten zoals deze was.32 

Al deze acties leidden tot enkele wijzigingen in het ontwerp. Het onderwijs werd 'een 

aanhoudend punt van zorg' voor de regering en artikel 162: 'leder belijdt zijne gods

dienstige meeningen met volkomen vrijheid' werd in protestantse zin aangepast tot: 

'leder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens de 

bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der strafwet'. Het 

recht van placet, zo vurig gewenst als afweermiddel tegen de paus, werd echter niet in 

de grondwet opgenomen.33 

Protestanten tegen de bisschoppen: de Aprilbeweging 

In 1853 stond het staatsbestel van 1848 voor zijn eerste grote krachtproef. Op 6 maart 

1853 kondigde paus Pius IX het herstel van de rooms-katholieke hiërarchie in Nederland 

af. De reactie van protestants Nederland was zeer fel en leek veel op de reactie tegen de 

voorgenomen invoering van het concordaat in 1841. Opnieuw spoelde een adressengolf 

richting de koning om dit onheil voor het vaderland af te wenden. De Utrechtse kerken

raad was hiervan de initiator. Na de kerkenraadsvergadering van 21 maart 1853 stelden 

dominee Montijn en ouderling baron Van Ittersum, in samenwerking met B.J.L. baron 
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Geschiedenis van den dag. 'Een sprekend 

portret'. Atlas van Stolk, Rotterdam, 7905. 

de Geer van Jutphaas, hoogleraar 

Romeins recht aan de Utrechtse 

universiteit, een adres op. Met 

Pasen werd in de kerken opgeroe

pen dit adres te tekenen, wat mas

saal gebeurde: van de 5000 mans-

lidmaten tekenden 4528 het adres. 

Ook werd besloten het adres naar 

andere hervormde gemeenten in 

Nederland op te sturen om op deze 

wijze een landelijke reactie uit te 

lokken. Dit had succes: het leverde 

ruim 200.000 handtekeningen op. 

In de literatuur over de Aprilbewe

ging had De Geer van Jutphaas 

lange tijd denaam de opsteller van 

het adres te zijn. De kerkenraads-

notulen leren echter dat hij een 

concept-adres aan ouderling H.H. 

Kemink stuurde, en dat Montijn en 

Van Ittersum de definitieve versie 

opstelden. Aan Groen van Prinste-

rer legde De Geer van Jutphaas zijn 

beweegredenen uit. Hij wilde met dit adres zijn 'leedwezen en verontrusting' uitdruk

ken over de komst van de bisschoppen. Onder druk van de kerkenraad werd het echter 

een verzoek om de bisschoppen daadwerkelijk tegen te houden. Hiervoor werd artikel 

65 van de grondwet in stelling gebracht. Dit artikel verbood het aannemen van een titel 

of rang als deze door een buitenlandse vorst was verleend. Pius IX werd als buitenland

se vorst beschouwd. Op deze manier kon een bisschopsbenoeming onwettig verklaard 

worden, tenzij Willem III zijn koninklijke goedkeuring aan de benoeming verbond. In 

het adres werd zodoende gevraagd zijn goedkeuring aan de bisschopsbenoemingen te 

onthouden.34 Dat de door de adressanten beoogde handelwijze van de koning in strijd 

zou zijn met artikel 170 van de grondwet - dat bepaalde dat de tussenkomst van de 

regering bij kerkelijke afkondigingen niet vereist was - werd over het hoofd gezien. 

De beroering in de stad die door het pauselijk besluit en het adres daartegen was ont

staan, verontrustte de (liberale) commissaris van de koning Schelte baron van 

Heemstra in hoge mate. In een vertrouwelijke brief aan minister van Binnenlandse 

Zaken Thorbecke schreef hij: 'Ik behoef Z.E. niet op te merken hoe gevaarlijk het is, 
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vooral waar het zulke teedere belangen geldt, de massa's der bevolking in beweging te 

brengen, en hoe ligt de orde daardoor kan worden gestoord. [...] Intusschen tragt men 

door allerlei middelen de gemoederen te verontrusten, men verspreidt dat nu onmis

baar eerlang een R.C. seminarie de academie zal vervangen, dat de Domkerk aan de R.C. 

zal overgaan etc.' 

Van Heemstra had intussen de nodige maatregelen genomen. Hij had burgemeester 

N.P.J. Kien 'dubbele waakzaamheid' van de politie bevolen en ook zelf wilde hij het 

uiterste doen om de rust en orde in de stad te bewaren. Hij kon echter niet voor de 

gevolgen instaan als een bisschop zich daadwerkelijk in Utrecht zou vestigen en feeste

lijk door de katholieke bevolking zou worden ingehaald. " Thorbecke antwoordde Van 

Heemstra dat hij de reactie van de protestanten verwacht had. In zijn ogen had de paus 

de hiërarchie 'op de meest in het oog loopende wijze' hersteld. Dit liet zien hoe weinig de 

paus van de in Nederland heersende protestantse gevoeligheden op de hoogte was. "' 

Het was niet verwonderlijk dat de Aprilbeweging in Utrecht begon. De protestantse 

bovenlaag daar had meer dan één reden om van zich te laten horen. Het ontslag van de 

in Utrecht geliefde gouverneur Van de Poll in 1850 en zijn vervanging door Van Heem

stra, een van de Negenmannen (de liberale kamerleden die in 1844 een voorstel hadden 

ingediend voor een nieuwe grondwet), werd Thorbecke niet in dank afgenomen. In 

1849 hadden bezuinigingen het voortbestaan van de Utrechtse universiteit bedreigd en 

ook dit werd Thorbecke - overigens ten onrechte - aangerekend. Het schrikbeeld dat de 

universiteit tot seminarie zou worden omgevormd of zou worden opgeheven bleef 

lange tijd een goed middel om studenten en burgerij tegen het liberale kabinet op te 

zetten. Hervormde ergernis over de goede verstandhouding tussen liberalen en katho

lieken en Thorbecke's ontwerp-Armenwet - die van 

de bedeling een staatszaak wilde maken, waarbij 

de kerkelijke armbesturen onder staatstoezicht 

werden geplaatst - vormden de volgende grieven 

tegen de liberalen in het algemeen en Thorbecke in 

het bijzonder. De druppel die de emmer deed over

lopen, was dat uitgerekend het protestantse 

Utrecht, stad van de Unie en van Voetius, de hoofd

stad van de katholieke kerkprovincie werd. Het 

adres van de hervormde kerkenraad was daarom 

een uitgelezen mogelijkheid om aan de in de voor

gaande jaren opgebouwde frustraties uiting te 

geven.37 

Vanwege de slechte materiële staat van het adres 

is 35% van de namen niet meer te lezen. Wel vin-

( 1 5 5 3 ) *,* BeJen is verzond«« en bij alle 
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Utrechtsche Provinciale en Stadscourant, 20 april 1853. 
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den we de namen van onder anderen Schul 1er tot Peursum en Beeldsnijder van Voshol. 

Verder tekenden andere leden van Unitas, predikanten als Montijn en Merens, de hoog

leraar theologie H.E. Vinke en leden van invloedrijke families als C.W.J. baron van 

Boetzelaer van Dubbeldam, J.F. baron Reede van Oudshoorn, W.H. baron Taets van 

Amerongen en jhr. W.L.C. Ram. Namen die ontbreken of verloren zijn gegaan zijn die 

van burgemeester Kien en de opsteller van het conceptadres De Geer van Jutphaas.,s 

Wie volgens eigen zeggen niet getekend had, was de Utrechtse hoogleraar staatsrecht 

G.W. Vreede. Hij was fel anti-Thorbecke en ook zeker tegen de manier waarop de komst 

van de bisschoppelijke hiërarchie was geregeld. Hij deelde met de adressanten de vrees 

voor de rooms-katholieke hiërarchie, maar gaf er de voorkeur aan dit besluit via artike

len in de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant aan te vechten. Zijn kritiek is in een 

aantal punten samen te vatten. Ten eerste hekelde hij het stilzwijgen van de regering 

(lees: Thorbecke) over de komst van de bisschoppen. Keer op keer riep hij op om de tus

sen Den Haag en Rome gewisselde stukken openbaar te maken en in de Tweede Kamer 

te behandelen. Zo kon, volgens hem, een noodlottige gisting in het land voorkomen of 

gematigd worden. Pikant was dat het juist de liberalen waren geweest, die in de jaren 

1830 en 1840 gepleit hadden voor een zo groot mogelijke openbaarheid. Ook maakte 

Vreede zich zorgen over de vrijheden die de katholieke kerk zich zou veroorloven nu de 

bisschoppelijke hiërarchie hersteld was. Vreede betreurde dat met de nieuwe grondwet 

de twee instrumenten om die vrijheid in te perken, namelijk de wet van 18 Germinal X 

(8 april 1802) -die de maatschappelijke positievan de kerken in de staat regelde - en het 

recht van placet, waren afgeschaft. Daarbij, en dat was zijn derde punt, waren aan de 

organisatie van de Nederlandse hervormde kerk in 1851 elf beperkende maatregelen 

opgelegd. Vreede vroeg zich af waarom de katholieke kerk zich vrij mocht organiseren, 

terwijl de hervormden in dit opzicht aan beperkingen gebonden waren. Hij hoopte dat 

het nieuwe kabinet - Thorbecke was in april afgetreden en opgevolgd door F.A. van Hall -

vooral met de wet van 18 Germinal X rekening zou houden.3'' 

De kamerverkiezingen van 1853 

Het voornaamste slachtoffer van de Aprilbeweging bleek Thorbecke. De beweging gaf 

de koning de kans om zich van de gehate 'professor' te ontdoen. Bij 's konings bezoek 

aan Amsterdam, op 15 april 1853, kreeg hij uit handen van dominee B. ter Haar een adres 

tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie aangeboden dat door 50.000 perso

nen was ondertekend. Thorbecke had een concept-antwoord aan de koning meegege

ven. Daarin stond dat voor de invoering van een bisschoppelijk bestuur geen goedkeu

ring van de koning nodig was. Die volgde dit advies niet op. Het antwoord dat hij wél 

gaf, was dermate onconstitutioneel, dat Thorbecke geen andere keus had dan zijn ont

slag aan te bieden. De koning had zich in zijn toespraak publiekelijk van de grondwet 

gedistantieerd.40 Dit kon Thorbecke niet voor zijn verantwoording nemen en hij trad af. 
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De andere ministers volgden hem. De opvolger van Thorbecke stond al klaar: Van Hall, 

die daags tevoren door de koning gepolst was om een kabinet te formeren. Dit 

'Aprilministerie' stelde zich ten doel de protestanten genoegdoening te verschaffen. 

Als eerste stap ontbond Van Hall de Tweede Kamer en schreef hij voor 17 mei 1853 ver

kiezingen uit. " 

De kamerverkiezingen leefden in Utrecht, hoewel deze met de verkiezingen voor 

Provinciale Staten samenvielen. Het kiesdistrict Utrecht was een zogenaamd dubbel 

kiesdistrict. Utrecht, Maarssen, Vreeland, De Bilt, Zeist, Bunnik en IJsselstein mochten 

twee kamerleden kiezen. Onomstreden als eerste kandidaat was J.K. baron van Golt-

stein, die al vanaf 1840 kamerlid was en in die tijd was geëvolueerd van gematigd tot 

conservatief liberaal.'*2 

Bij het aanwijzen van de tweede kandidaat kwamen de Aprilgemoederen aan de opper

vlakte. De liberale Utrechtsche Kiezers-Vereeniging (UKV) wilde burgemeester Kien 

afvaardigen, die in 1845 in de kamer zijn debuut had gemaakt. Deze kandidatuur was 

echter bepaald niet onomstreden. Tegenstanders wilden de kiezers doen geloven dat 

het kamerlidmaatschap en het burgemeestersambt niet met elkaar te verenigen 

waren. In een anoniem pamflet uit 1854 werd 'de coterie van familieleden en vrienden' 

van een ander kandidaat-kamerlid, te weten jhr H.A.M, van Asch van Wijck ervan 

beschuldigd dit gerucht verspreid te hebben. "Anderen, zoals Vreede, bleven de kandi

datuur van Kien voluit steunen. Vreede riep in de Utrechtsche Provinciale en Stadscou

rant Van Asch van Wijck op om plaatste maken voorde oudere en in staatszaken wijze

re Kien. Tevens plaatste de krant een adhesiebetuiging van 'eenige kiezers van onder-

scheide geloofsbetuiging'. Kien werd daarin een 'man van helder doorzicht en veel on

dervinding' genoemd. Hij was geacht bij de koning èn bij de Utrechtse bevolking. Als 

curator was hij de wetenschap welgezind en in zijn hoedanigheid als burgemeester ver

dediger van het welzijn van de stad. In hem had 

Utrecht eveneens een beschermer van de huidige 

inrichting van de godsdienst, oftewel hij werd ge

acht een dam tegen de rooms-katholieken op te 

kunnen werpen. ** De katholieken, die in het 

geheim vergaderden in de Boterstraat, schoven de 

katholieke jhr P.A.M, van Rijckevorsel van Rijsen-

burg als kandidaat naar voren. 

Het kiescomité 'Koning en Vaderland', waarin de 

kiesverenigingen 'Unie', 'Trouw moet blijken', 'Bij

bel, Vaderland en Oranje' en 'Vreest God, eert den 

Koning' samenwerkten, kwam met jhr H.A.M, van 

Asch van Wijck als kandidaat. Dit comité had zich 

Jhr H.A.M. van Asch van Wijck. Lithografie door P.W. van de 

Weijer, 1867. HUA, I.A. Van Asch van Wijck, H.A.M. (ij. 
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in De Nederlander van 10 mei 1853 gepresenteerd als een algemene kiesvereniging, 

maar was in wezen een bundeling van de protestanten die de Aprilbeweging hadden 

veroorzaakt. Zij hekelde de oude Tweede Kamer, die geen vuist had kunnen maken 

tegen het kabinet-Thorbecke. 'Koning en Vaderland' wilde een vertegenwoordiging 

waarin 'het goede, dat in het volk leeft [...] vertegenwoordigd wordt' en die het kabinet 

kon steunen in haar streven 'den Ultramontanen in Nederland geen voedsel te geven'. 

In dit kiescomité, dat werd geleid door hoogleraar scheikunde G.J. Mulder, werkten 

grootprotestanten en antirevolutionairen samen. Elders werden kiesverenigingen 

onder dezelfde naam opgericht, zoals in Den Haag, Rotterdam, Gouda, Arnhem en 

Zwolle.45 

Bij de stemming bleek Van Goltstein 1843 van de 1958 uitgebrachte stemmen gekregen 

te hebben. Hij werd direct herkozen. Van Asch van Wijk kreeg met 952 stemmen 27 te 

weinig. Nummer drie was Van Rijckevorsel van Rijsenburg met 527 stemmen. Vierde 

werd Kien met 443 stemmen. In de tweede ronde won Van Asch van Wijck overtuigend 

van Van Rijckevorsel met 1301 tegen 552 stemmen.4' 

De katholieke kandidaat Van Rijckevorsel kreeg dus meer dan een kwart van de kiezers 

achter zich, hoewel aan zijn kandidatuur door de katholieken begrijpelijkerwijs weinig 

ruchtbaarheid was gegeven. De Utrechtsche Provinciale en Stadscourant had slechts 

eenmaal een advertentie over zijn kandidatuur opgenomen. r Blijkbaar was een kwart 

van het electoraat in de provincie Utrecht van katholieke of liberale huize. 

De wet op de kerkgenootschappen 

Bij de openingszitting van de nieuwe Tweede Kamer werd meegedeeld dat het kabinet 

werkte aan een 'Wet op de kerkgenootschappen'. Deze wet had als doel de rust tussen 

de verschillende geloofsgemeenschappen te doen herstellen. Officiële reden voor de 

invoering van deze wet was onduidelijkheid over de vraag of de wet van 18 Germinal X, 

die in 1811 in Nederland was ingevoerd, nog van krachtwas. Deze oude wet zou door de 

'Wet op de kerkgenootschappen' moeten worden vervangen. De wet zou naar veler 

oordeel een genoegdoening dienen te bieden aan het protestantse volksdeel. Onder de 

verzekering dat alle kerkgenootschappen hun volle vrijheid behielden om hun inwendi

ge organisatie naar eigen goeddunken te organiseren, gaf de wet toch enkele rand

voorwaarden aan. Bijvoorbeeld: kerkelijke gewaden mochten niet buiten de kerk gedra

gen worden en een nieuwe kerk mocht niet binnen 200 meter van een bestaande kerk 

worden opgericht, tenzij toestemming door de (burgerlijke) gemeente was gegeven. 

Deze bemoeienis was niet uniek. In 1851 had minister van Justitie en Hervormde 

Eredienst J.T.H. Nedermeyer ridder van Rosenthal de Nederlandse hervormde kerk al 

een aantal voorwaarden gesteld ten aanzien van de voorgenomen reorganisatie.4* 

De wet werd door de Utrechtse hervormde kerken raad gematigd-positief ontvangen. In 

een adres aan de koning toonde zij zich verheugd over het feit dat de wet niet was 

SJOERD BUWALDA VOOR G O D S D I E N S T , VADERLAND EN ORANJE 



De aanbieding van het huldeblijk aan koning Willem III. Schilderij door N. Pieneman, fragment, 1856. HUA, 

H.A. T.53.6. 

gericht tegen de rooms-katholieken, maar wel tegen 'het immer rusteloos streven dier 

Ultramontaansche Factie [...], die zoo wel hun geweten als dat der Protestanten aan 

banden zoekt te leggen en onder den schoonen naam van voortplanting des geloofs 

nimmer vervolging ontziet'. De kerkenraad verzocht de koning eerbiedig om de wet 

zodanig te veranderen, dat deze een beveiliging vormde tegen de 'aanranding' van de 

soevereiniteitsrechten van de koning en van de individuele rechten en vrijheden van 

zijn onderdanen in het algemeen en de protestantse kerkgenootschappen in het bij

zonder. Verder verzocht de kerkenraad een nadere uitleg over de criteria, die de rege

ring gebruikte om haar goedkeuring te geven aan de organisatie van een kerkgenoot

schap. Tevens wilde de kerkenraad dat de artikelen 64 len 8 ,° van de wet zo werden ge

formuleerd dat geen enkele openbare godsdienstoefening kon worden belet en dat 

automatisch de al in gebruik zijnde gebouwen voor godsdienstuitoefeningen werden 

toegelaten. Als laatste hoopte de kerkenraad, in het belang van zowel de protestantse 

als rooms-katholieke kerken dat alle staats- en kerkelijke willekeur hierdoor aan ban

den zou worden gelegd.5' 

De wet werd in de Tweede Kamer door liberalen en katholieken fel bestreden en ont

kracht door amendementen van Groen van Prinsterer, die de hervormde kerk van over

heidsbemoeienis wilde vrijwaren. Wat overbleef, was 'een stel onbenullige artikelen'. 

Het belang van de wet lag niet in zijn inhoud, maar in de kalmerende werking op het 

protestantse volksdeel. Het pleitte voor de politieke handigheid van Van Hall dat hij de 

opgewonden gemoederen met deze wet tot bedaren wist te krijgen, want 'In het licht 

van de [...] toenmalige verontrusting mag deze wet hoger gewaardeerd worden dan tot 

nu toe meestal het geval is: zij bracht rust in het land en schonk aan de katholieke bur

gers een eigen plaats in de samenleving'. ' ; 
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Koning Willem III in Utrecht 

Sluitstuk van de Aprilbeweging was het bezoek dat koning Willem III van 14 tot 17 sep

tember aan Utrecht bracht. In katholieke kringen werd gevreesd dat de koning tijdens 

dit bezoek een staatsgreep ging plegen. Na Thorbecke zou hij zich ook van de grondwet 

willen ontdoen. De aanbieding namens de Utrechtse bevolking van een huldealbum 

door Mulder, toen rector magnificus van de universiteit, bood hiertoe een goede gele

genheid. Vele katholieken verkeerden in een ansgtpsychose. J.W. Cramer, redacteur van 

het katholieke dagblad De Tijd was ervan overtuigd, dat in Utrecht een staatsgreep 

gepleegd zou worden. Maar ook een antirevolutionair als Isaac da Costa sloeg het 

bezoek van de koning aan Utrecht bezorgd gade. Men wist dat de koning fel tegen de 

grondwet van 1848 was en het bezoek aan het 'onverdraagzame' Utrecht zou een goe

de gelegenheid zijn om, na Thorbecke, ook met 'zijn' grondwet af te rekenen. De pries

ter Jodocus Smits, Cramers mederedacteur bij De Tijd, zag de zaak anders. In een brief 

aan Cramer schreef hij: 'Ik verwacht [...] dat het fameuze album met zijn beraamden 

optogt slechts ten doel zal 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'.53 

Intussen werd in Utrecht alles in gereedheid gebracht om de koning feestelijk in te 

halen. Het stadsbestuur riep de inwoners op hun vreugde over de komst op gepaste 

wijze kenbaar te maken en vertrouwde erop dat alles werd vermeden wat de orde zou 

verstoren. vi Ondertussen legde 'Koning en Vaderland' een album ter tekening voor, 

waarvan de tekst van Mulder afkomstig was. Dit werd door 705 aanzienlijke Utrechters 

getekend en opi7septemberfeestelijk aan de koning aangeboden. 

Het bezoek van koning Willem III aan Utrecht in 7S53. De stoet voor Paushuize. Lithografie door P. W. van de Weijer, ca. 1853. HUA, 

H.A. T534-
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Bij de aanbieding en bij de vierdaagse feestelijkheden was van een sterke antikatholie

ke of antiliberale stemming geen sprake. Het album getuigde van de aanhankelijkheid 

aan de koning. Met geen woord werd gerefereerd aan de woelingen van de aprilmaand. 

Trots werd door LE. Bosch, uitgever van de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant, ver

meld dat 'Protestanten, R. katholieken, Israëlieten, enz. aan de onderteekening en aan 

den optogt deel namen, en dat deze daad dus als een vernieuwde broederband tus-

schen alle dezen, bij wie toch allen Neêrlands bloed in de aderen vloeit, is te beschou

wen' ." 

Het stadsbestuur toonde zich tevreden over de manier waarop de bevolking de koning 

had ontvangen. Ook werd ter gelegenheid van het bezoek door de Rijksmunt een ge

denkpenning geslagen, die aan iedereen werd uitgereikt die aan de feestelijkheden had 

meegewerkt. Willem III was diep getroffen door alle blijken van aanhankelijkheid. Vol

gens Bosch zei hij met ontroerde stem: 'Dankbaar, innig dankbaar ben ik u voor uwe 

liefde en toegenegenheid. Het mij aangeboden album stel ik op hoogen prijs; het zij 

eene blijvende herinnering voor mijne kinderen en kindskinderen van uwe gehechtheid 

aan mijn huis. [...] De dagen hier doorgebracht zullen mij steeds dierbaar blijven, [...] 

omdat ik mij gelukkig heb bevonden zoo lang in dit gewest, in deze stad te verkeeren, 

welker ingezetenen zoo zeer getoond hebben, dat zij aan Oranje en Nederland gehecht 

zijn'. Na de overhandiging van het album trok Mulder zich in zijn werkkamer terug om 

'God vurig danken dat Hij ons Vaderland zulk een Vorst schonk'.56 

Historici hebben de rol van Vreede bij de Aprilbeweging onderschat. Meer dan G.J. 

Mulder, met wie hij vaak in een adem wordt genoemd, is Vreede te kenschetsen als de 
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opinion leader van de Aprilbeweging. Maar hij kon zijn ideeën niet in een samenhan

gend systeem brengen en zag met lede ogen aan dat het kabinet-Van Hall de door hem 

verfoeide grondwet van 1848 niet veranderde. Mulder heeft bij de totstandkoming van 

het Utrechts adres van 1853 geen rol gespeeld: hij heeft alleen maar getekend. Wel was 

hij mede verantwoordelijk voor de komst van de koning naar Utrecht. Hem kwam dan 

ook de eer toe het album van dank en hulde aan de koning aan te bieden. 

In een nagedachtenis aan de in 1880 overleden C.W. Vreede schetste H.P.G. Quack: 'In 

de sociëteiten en koffiehuizen werd, zoodra het bekend werd, dat er een stuk van 

Vreede was, de Utrechtsche krant luide door wien niet al gevraagd. Dââr lag het meer 

en meer beduimelde blad op de tafeltjes, waar de glazen rammelden en waartusschen 

de koffiehuis-knechts met de couranten haastig liepen. De glimmende gezichten der 

bezoekers kregen nog een verhoogden glans van genoegen, als het artikel van den pro

fessor werd gelezen. Hoe feller het woord van den hoogleeraar was, des te meer tevre

denheid scheen het op te wekken, en allen waren het erover eens, dat Vreede een soort 

van don Ouichot was'.''" 

Besluit 

Het mild-autocratische bewind van koning Willem I ontwikkelde zich na 1848 met val

len en opstaan tot een parlementair stelsel. Liberale wensen als rechtstreekse verkie

zingen en een volledige ministeriële verantwoordelijkheid waren met de grondwets

herziening van 1848 verwezenlijkt. Het rooms-katholieke verlangen naar het herstel 

van de bisschoppelijke hiërarchie werd in 1853 bevredigd. Daarna kwam de katholieke 

emancipatie op gang. De grootprotestanten en antirevolutionairen moesten onder veel 

protest accepteren dat de Nederlandse hervormde kerk terrein had verloren. 

Afkortingen 

ARA = Algemeen Rijksarchief, Den Haag 

HUA = Het Utrechts Archief 

NHK = Nederlandse hervormde kerk 

UPS = Utrechtsche Provinciale en Stadscourant 
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