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Gelijkheid van godsdienst Unie van 

Utrecht 1579

Unieverdrag geen grondwet

 Militaire defensie-alliantie tussen de 

gewesten

 Naar buiten toe optredend als één 

staat: de Unie als soevereine entiteit

 Holland en Zeeland: vrijheid van 

godsdienst. De overige provincies 

bepalen zelf het religieus beleid. 

Katholieke gewesten kunnen aan de 

Unie deelnemen.

Dus geen 

grondrechtsgaranties



Op basis van deze gewestelijke 

religieuze vrijheid vechten katholieken 

mee

Holland en Zeeland wijzigen de 

religieuze borgen
 Zij hertalen: in ieder gewest is er ruimte 

voor óf katholicisme of calvinisme

 De gewesten kiezen dat zelf

 De gewestelijk niet gekozen religie 
wordt niet vervolgd maar mag niet 
openlijk beleden worden

 In Holland en Zeeland wordt de 
Nederduytsch Gereformeerde Kercke
de Heersende, maar geen staatskerk



Katholieken voelen zich bedrogen

Hollandse en Zeeuwse staten 

wijzigden de tolerantiepara

 Dat had moeten gebeuren in de Akte 

van de Unie en niet bij resoluties

 Katholieken hebben toelating tot de 

Unie gevraagd op Unie-voorwaarden

 Zij hebben zich gevestigd en bedrijf en 

kapitaal meegebracht

 Ze kunnen niet meer terug naar 

Bruggen, Gent, Antwerpen of Brabant

Geven katholieke steden zich over 

dan moeten de katholieken eruit



Welgestelde katholieken gaan 

ondergronds

Ze zijn te rijk om te verhuizen
 Antwerpse en Gentse transoceanische 

handelshuizen blijven

 Ze stichten schuilkerken, illegale 
geesthuizen, scholen en subsidiëren 
katholieke enclaves: een eigen sociaal 
netwerk

 Ambtenaarsposten en publieke ambten 
krijgen ze niet

 Maar macht en politieke pressie 
oefenen ze wel uit

Johan van der Veeken



Van der Veeken bedacht de VOC

Doel: handelsdebiet vergaren zonder 

de akte van Tordesillas te schenden
Van Oldenbarneveldt is Van der 

Veekens potloodje

 De private stichtingsconstructie 
ontleende hij aan Van der Veekens
Magelhaense Compie

 Van der Veeken zette Portugese 
cartografen in voor de routekaarten

 Hij sloot de capitulaties voor 
handelsposten in het Verre Oosten

 Hij voorzag Rotterdam van sociale 
instellingen voor VOC-personeel en 
aanverwanten



Zo was het ook te Amsterdam

Vlaamse reders, kooplieden, 

cartografen
 De katholieken konden echter nooit 

hun handelsrelaties officieel inzetten

 Ze namen financieel deel, maar 
werden vaak bedrogen door de 
calvinisten die voor hen optraden

 De overheid beschermden deze 
fraudes en ontzei de katholieken 
rechtsingang, ook bij droogmakingen 
en andere ondernemingen, zoals 
wisselbanken

Sinjeur van Os initiatiefnemer 

Beemsterdrooglegging



Katholieken tweederangs

Na de vrede van Münster wordt dat 

een principe ma 1650

De katholieken verweren zich 

via eigen strata
 Ook al kunnen zij zich niet doen 

gelden in het openbaar verkeer, zij 
zetten een systeem van 
zaakwaarnemers op in een verdoken 
circuit

 Zij organiseren eigen burgerwachten 
omdat de overheid voor hen geen 
rechtshandhaving borgt

 Via Jezuïeten hebben ze een eigen 
diplomatiek en consulair systeem



De officiële regenten dutten in hun 

comfortzones 1672-1713

De katholieken accomoderen

 De katholieken ontduiken hun 

achterstellingen listig en lijken gelaten 

hun inferioriteit te ondergaan

 Maar vooral in de Generaliteitslanden 

is dat schijn. Hier kan de Unie geen 

effectieve bezetting leggen.

 De Raad van State is beheersorgaan 

en wordt toleranter naarmate de 

economie dat vordert

Bij de Vrede van Utrecht 1713 blijkt 

dat de katholieken een macht zijn



De Zonnekoning eist erkenning van 

Rome

Lodewijk XIV is een katholieke 

majesteit en wil plaats voor dat 

geloof

De regenten moeten concessies 

doen, ze merken niet dat zij de 

republiek laten vernederen

 De Britten pikken het slavernijmonoplie

in op de vaart naar Zuid-Amerika

 Frankrijk drukt de Hollanders uit hun 

koloniale bezittingen in het Verre 

Oosten en Noord-Amerika

 Lodewijk vergt dat katholieken in 

Nederland ambtelijke status kunnen 

krijgen: hij ziet in het bondgenoten 

tegen de protestanten



Opulente bestuurders op hun retour

De protestantse regenten 

immuniseren zich

 De harde kern calvinisten ontglipt de 

teugels van het staatsapparaat

 De regenten rentenieren en 

versjaggeren ambten in hun families 

zonder op competentie te letten

 De katholieken durven daartegen 

openlijk te protesteren en zorgen voor 

onlusten, mede via hun milities: ze 

herkennen elkaar bij treffens

Katholieken zijn met meer dan 

iedereen dácht



Schuilkerken en sociëteiten plaatsen 

voor patriotische reorganisatie

Johan van Hooff exemplarisch

Katholieken studeren in het 

buitenland en brengen revolutionaire 

ideeën mee

 Zij eisen gelijkheid in 
geloofsuitoefening en dus in 
staatsburgerschap

 Zolang dat niet geborgd is eisen zij het 
recht op zich 
weerbaarheidsorganisaties te 
verschaffen, eventueel mobiele 
milities

 Zij eisen vrijheid van vereniging en 
vergadering



Katholieken oppositioneel tegen 

orangisten

Van de protestanten is niets te 

verwachten
 De protestanten blijven bij de idee dat de 

Nederduytsch Gereformeerde Kercke de 
heersende moet zijn

 Dat is een academisch uitgangspunt dat rond 
1750 weinig meer betekent, behalve in de 
generaliteitslanden

 Daar kunnen dominees optreden als koloniale 
controleurs

 Zij drijven de zaak op de spits met nationale 
ruchtbaarheid, vooral via hun discriminerende 
requesten bij de Raad van State.

 Zij wekken de indruk dat de achterstelling 
staatkundig beleid is. Dat is al lang niet meer zo. 
Maar regenten durven dominees niet hard aan 
te pakken.

Dominee Hanewinckel

exemplarisch



Brabantsche Omwenteling 1789-1790

Opstand tegen Oostenrijk
 Josef II tast de kerkelijke bestuursvorm in België 

aan, dat hij als landvoogd bestuurt vanuit 
Wenen. Hij wil centrale staatsmacht.

 Dat pikken de katholieken niet in zuidelijk 
Nederland. Ze weigeren belasting te betalen 
en voorzien zich van militie.

 In Noord-Nederland is dat een signaal voor de 
katholieken om zich openlijk emancipatoir te 
organiseren, eventueel met weerkorpsen. 
Gilden in Noord-Brabant en Limburg 
beroemen zich op hun middeleeuwste 
traditie. Hier ontstaat de katholieke 
weerbaarheidsidee.

Katholieken moeten eigen militie 

hebben



Dit ideaal herleeft bij de Bataafsche

omwenteling 1795

Gelijke rechten voor 

katholieken

 De katholieken moeten gelijke 

staatkundige rechten hebben in de 

nieuwe Bataafsche Republiek

 Ze mogen afgevaardigden sturen 

naar de Vergadering van 

Volkrepresentanten in Den Haag

 Maar de regenten maken niet echt 

plaats en geven hun privileges niet op. 

Ze houden de katholieken eronder.

Katholieke 

exercitiegenootschappen



Koning van Holland Lodewijk 1806-

1810

Lodewijk is Rome toegedaan
 Napoleon stuurt zijn jongste broer 

Lodewijk, “konijn van Holland” om 
centraal gezag uit te oefenen tbv Parijs.

 In drie staatsgrepen is de Bataafse 
samenleving teloor gegaan, met steeds 
terreinwinst voor de katholieken

 Ze hebben hun middeleeuwse kerken, 
kerkfabrieken, kloosters en geesthuizen 
kunnen naasten. Vaak deden ze dat 
tactloos. De antipapalisten durven niet 
reageren. Maar het broeit.

Vooral in Brabant populair



Keizer Napoleon zoekt legitimiteit bij 

Rome

Fouché-Frankrijk een boevenstaat;

met boeven vang ik boeven (Napoleon)
De idealen van de revolte 

gelden niet meer
 Het keizerrijk is een beklemmende politiestaat 

geworden waarin geen vrijheid van drukpers, 
vereniging en vergadering mag bestaan.

 De katholieken leven al eeuwen in die 
realiteit. Ze mogen openlijk handeldrijven, 
processies houden en lijkvaart. Ze vallen niet 
onder aparte fiscale tarieven.

 Napoleon sluit een concordaat met de Paus 
waarin hij belooft dat hij de kerk verdedigt. 
Van katholieken heeft hij geen last.



Koning Willem I moet een religieus 

amalgaam vestigen

Willem militair gouverneur voor 

Whitehall

 Willem moet één koninkrijk stichten 

met volledige vrijheid van religie

 Dan krijgt hij de volle BENELUX mét een 

bom duiten

 Hij mag zich niet met de kerkelijke 

administratie bemoeien

 Hij moet een volksleger met universele 

dienstplicht uit de grond stampen

Belgische bisschoppen liggen 

tegen



Katholieke volkspetitionnementen

Gelijkheid van godsdienst 

strijdig met de openbaring
 Deze bisschoppen organiseren 

petitionnementen tegen de toelating 
van het protestantisme als 
gelijkwaardig aan de openbare, de 
katholieke

 Zij willen hun regelgevende 
bevoegdheden terug en hun greep 
op onderwijs, zieken- en armenzorg

 Een staat met een protestant als 
hoofd is onaanvaardbaar

Willem bemoeit zich met de 

priesteropleiding



Ondertekening petionnementen farce

De geestelijkheid eist 

ondertekening
 De Belgische bisschoppen weten dat hun 

gelovigen grotendeels analfabeet zijn

 De petities die gesteld zijn in hoogdravend 
Frans begrijpen de parochianen niet

 De pastoor legt op partijdige wijze uit wat de 
koning eigenlijk wil

 Kapelaans visiteren parochianen of zij al 
tekenden en, zo niet, dreigen met schorsing 
van de sacramentele bediening

 De regering krijgt zo heel rare info



Willem heeft er geen oog voor

Belgen zien de staat als 

vijandig
 Zij zijn steeds bezet geweest. Hun 

katholieke instituties waren een zekere 
vrijplaats voor eigenheden.

 Willem verstond ABN al niet goed. 
Vlaams helemaal niet. Willems 
rondreizen had daarom niets spontaans 
en informatiefs.

 De Nederlanders die hem begeleidden 
waren evenmin bereid deze onvrede te 
begrijpen. Zij zetten Willem tot tactloze 
interventies aan. Die bevestigen de 
Belgen dat zij zich moeten verweren.

Collegium voldeed wel aan 

moderne standaarden



Belgische afscheiding 1830 bevestigt: 

katholieken zijn onbetrouwbaar

Papen niet op posten
 Nederlandse katholieken worden weer 

gediscrimineerd

 Veel ambtenaren worden door Willem 
ontslagen, ook als ze kamerlid zijn

 De zuidelijke provincies worden weer 
militaire barrièrelanden. Het veldleger 
wordt daar eindeloos op 
mobilisatiesterkte gehouden

 De soldaten ervaren de Brabo’s en 
Limbo’s als te koloniseren inlanders wier 
dochters veil zijn



Den Haag reageert nauwelijks op 

klachten

Aangiften zijn kluchten
 Leidse jagers terroriseren en worden 

door hun Minerva-alumni gesauveerd

 In Zuid-Oost Brabant weer roep om 
eigen milities

 De gilden worden daarvoor als 
traditionele oefencentra gebezigd

 De katholieken ervaren, dat zij hun 
recht niet anders kunnen krijgen dan 
via eigen weerbaarheid

Dragondrering is een ramp



De katholieken vrezen het ergste

Strijdbare politici hebben ze 

nauwelijks
 Joseph Alberdinck Thijm is te veel 

Amsterdammer uit de grachtengordel

 Maar hij heeft wel een drukkerij en een 
krant

 Judocus Smits komt een echte 
pastoorskrant oprichten waarin ook voor 
kerkwachten wordt gepleit.

 Maar bedoeld wordt dat de gelovigen 
zelf maar burgermilities moeten 
encadreren

De Tijd & Maasbode worden 

militant



De grondwet geeft vrijheid van 

godsdienst 1848

Protestants adres aan de koning om 

de roomsen te keer te gaan

Als de paus de hiërarchie 

opricht leidt dat tot opstand
 De bulla die deze bisschoppen re-

institueert is ondiplomatiek

 De protestanten worden neergezet als 
ketters, de rest als heidenen

 De internuntius laat na de koning te 
waarschuwen en reageert onhoffelijk als 
Thorbecke hem rekenschap vraagt

 Veel katholieken komen op straat en 
notabelen worden gemolesteerd. De 
politie doet niets


