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zijn emeritaat in 1991 een zeer betrokken lid van de Begeleidingscommissie.
Als zodanig heeft hij onder meer voortdurend bepleit bij de collectionering
zorg te dragen dat ook de stem van het 'gewone kerkvolk onderweg' voor de
geschiedenis Kewaard zou blijven.

In het vorige Jaarboek werd melding gemaakt van het intensieve overleg dat
met het College van Bestuur was gevoerd, over de achterstand in de ontsluiting
van met name de archiefcollecties. In 1995 zijn verschillende mogelijkheden
om tot een oplossing van dit probleem te komen verkend. Deze verkenningen
zullen naar het zich laat aanzien in 1996 tot concrete resultaten leiden.

Met alleen ontsluiting van de documentatie is de taak van het KDC echter
niet volbracht. Meer dan voorheen moet het KDC daarnaast aandacht besteden

aan zijn bekendheid naar buiten toe, om te bereiken dat zijn collecties ook
daadwerkelijk voor onderzoek warden gebruikt. Dank zij zijn inbedding in de
universiteit kan daarbij gebruik warden gemaakt van de modernste middelen.
Zo kwam in juni van dit jaar een eigen 'site' tot stand op het World Wide
Web. waardoor het KDC nationaal en internationaal via het Internet informatie

kan geven over het Centrum, zijn collecties en over de geschiedenis van het
Nederlandse katholicisme. Dat deze mogelijkheid voor dienstverlening ook
werkelijk functioneert, bleek al spoedig door de reacties van gebruikers, onder
meer uk de Verenigde Staten en uk Indonesie. Het KDC zal de mogelijkheden
die het Internet biedt, dan ook zeker in de komende jaren verder trachten uit
te buiten.

RON DE JONG

Conservatieven en katholieken tijdens het kabinet-Van
Zuylen-Heemskerk, 1866-1868*

INLEIDING

Vanaf het midden van de jaren zestig in de negentiende eeuw ontstond er in
Nederland een venvijdering tussen katholieken en liberalen. 1 In de katholieke
kiesdismcten in Noord-Brabant en Limburg werden liberalen vervangen door
conservatieven en in de protestantse kiesdismcten boven de grate rivieren gin-
gen katholieke kiezers op conservatieven stemmen. Als oorzaak voor de groei-
ende tegenstellingen tussen katholieken en liberalen wordt doorgaans gewezen
op de encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum uk 1864, waarin het libe-
ralisme werd veroordeeld, en op het onderwijsmandement ait 1868, waarmee
de N^derlandse bisschoppen zich tegen het neutraal openbaar onderwijs keer-
den.

Aan liberale zijde werden de katholieken vooral bestreden door de jong-libe-
ralen oflinkse liberalen. Deze liberalen probeerden op ondenvljsgebied de con-
fessionelen terug te dringen met pleidooien voor meer en verbeterd openbaar
onderwijs. Mede door de invloed van conservatieve protestanten die zich vanaf
1870 door de feller wordende schoolstrijd bij de liberalen aansloten, kreeg het

* Met dank aan Jaap Talsma en Hans Verhage, die eerdere versies van kriusche kantteke-
ningen voorzagen. Voor dit artikel is vooral geput uit de volgende archieven: in tlet Alge-
meen Rijksarchiefte 's-Gravenhage: ArchiefJ. HeemskerkAzn. 18^18^ (voortaan gedteerd:
Arch. Heemskerk}, nr. 2. 21.084, geinventariseerd; in het Rijksarchief in Gelderland te Arn-
hem: ArchiefVanNispen van Sevenaer (voortaan geciteerd:^?-<-/>. Van Nispen), plaatsingslijst
aanwezig; in het Katholiek Documentatie Centrum te'N'lfmcyn. Archieff. A. Alberdingk
~Thijm~(moitsLan geciteerd: Arch. Thym), invenwis: Biblwtheca Thijmiana: I"ve"tari5 van

het'familie-archiefAlberdingk Thijm en bibliografie vanj. A. Alberdmgk Thijm. ; in!
van het bisdom 's-Hertogenbosch: de correspondentie van J. Zwijsen (voortaan geciteerd:
Arch. s-Bosch), ge'mvenUinseerd, maar vanwege de onduidelijkheid is hier een omschrijving
gehanteerd; eveneens in hetArchtefvan het bisdom 's-Hertogenbosch de collectie^B- van son_
(voortaan geciteerd: Coll. Van Son), niet geinventariseerd, de collectie is ondergebracht m
een aantal genummerde dozen, waarvan alleen doos I gebruikt is; in het Rijksarchief in
Noord-Hollandte Haarlem: Archiefvan het bisdom Haarlem (voortaan geciteerd als: Arch.
Haarlem) de correspondentie van G.P. Wilmer, o.a. zijn copieboek, nr. 1529, plaatsingslijst
aanwezig.
i G. Taal, Liberalen en Radicalen in Nederland, 1872-1901 (Den Haag 1980), p._ 11-12;^
te ydde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en Nationalisme in Nederland, 1870-
Jj)rf('s-Gravenhage 1992), p. 29, 37-39.
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liberalisme bovendien een nadrukkelijker protestants karakter. Veel liberalen
beschouwden Nederland als een protestantse natie.

In de bovenstaande, tamelijk gangbare, schets van de politieke ontwikkelin-
gen steekt echter lets b?vreemdends, namelijk de samenwerking tussen katho-
lieken en conservatieven vanafde tweede helft van de jaren zestig. Nu waren
de meeste katholieken die tegen deliberalen stelling namen, wel conservatief,
maar tussen hen en de conservatieve protestanten gaapt e vanouds een diepe
kloof. De conservatieve protestanten behoorden immers voor een groot deel
tot de sympathisanten, zo niet de gangmakers, van de Aprilbeweging uit1853,
een agitatie die gericht was tegen het herstel van de bisschoppelijke hierarchic.

Wanneer men de standaardwerken voor de politieke geschiedenis van de
negentiende eeuw raadpleegt, blijken veel auteurs moeite te hebben om aan te
geven waarom en wanneer de katholieken op de conservatieven gingen stem-
men. Zo wijst C.A. Tamse crop dat de conservatieven halverwege de jaren zes-
tig met succes naar de katholieke kiezers boven de grote rivieren lonkten. Als
verklaring voert hij de bovengenoemde encycliek en de syllabus aan.' Dit ver-
klaart wel - zij het indirect - waarom de katholieke kiezers niet meer op libe-
rale kandidaten stemden, maar niet waarom ze op de conservatieve kandidaten
gingen stemmen. De katholieken hadden immers ook eigen kandidaten naar
voren kunnen schuiven ofthuis kunnen blijven. Kortom, encycliek en syllabus
bieden geen verklaring voor de katholieke ondersteuning van conservatieve
protestanten. Hetzelfde kan gezegd warden over de polideke effecten van het
onderwijsmandement uit 1868.

Voor een goed begrip van de beweegredenen van de conservatieven om te
lonken naar de katholieken en van de laatsten om daarop in te gaan, is het
noodzakelijk te onderzoeken wanneer en hoe deze toenadering plaatsvond.
Hiervoor moet de beperkte benadering die de meeste auteurs hanteren, wor-
den losgelaten. In die benadering warden de politieke onrwikkelingen onder
katholieken en conservatieven vaak als gescheiden, min of meer autonome
processen opgevat.

In dit artikel staat de vraag centraal op welke wijze het katholieke stemge-
drag veranderde. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal bekeken wor-
den welke contacten er tussen welke conservatieven en welke katholieken be-

stonden en hoe deze van invloed waren op de verkiezingen. Hierbij zal blijken
dat het conservarieve kabinet-Van Zuylen-Heemskerk, dat van juni 1866 tot
april 1868 aan het bewind was, een cruciale rol speelde. De contacten die tus-

' CA. Tamse, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1862-1874', in: Th. van Tijn, P. de
Rooy, D. Damsma (red. ), Geschiedenis van het modeme NederUnd: politieke, economische en
sociale ontwikkelingen (Houten 1988), p. 158-159.
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sen het kabinet en conservadeve katholieken ontstonden, werpen ook nieuw

licht op de politieke achtergronden van het onderwijsmandement. Dat het
mandement in juli 1868 verscheen, dus enkele maanden n^i de val van het ka-
binet, blijkt namelijk nauw daarmee verbonden te zijn geweest. 1 Tot besluit zal
nog kort warden ingegaan op de gevolgen van de toenadering tussen conserva-
tieven en katholieken voor de politieke ontwikkelingen na 1868.

I. POLITIEKE STROMINGEN ROND 1865

i. i. Politick en religie
Nederland kende sinds de grondwetswijziging van 1848 en de kieswet van 1850
een districtenstelsel, waarbij de kamerleden rechtstreeks door de kiesgerechtig-
den werden gekozen. ledere mannelijke Nederlander van 23 jaar of ouder
kwam voor het kiesrecht in aanmerking wanneer hij aan de census voldeed. De
census, die per gemeente was vastgesteld, bestond uit de gezamenlijke aanslag
in drie directe rijksbelastlngen. Het gevolg van de census was, dat ongeveer
ii% van de volwassen mannelijke bevolking het kiesrecht bezat. De kiesdistric-
ten in Noord-Brabant en Limburg waren vrijwel homogeen katholiek, terwijl
in de districten boven de grote rivieren, met uitzondering van het district Nij-
megen, de meerderheid van de bevolking protestant was.

Ter onderscheiding van politieke stromingen werden in het midden van de
jaren zestig van de negentiende eeuw termen gebruikt die zowel verwezen naar
politieke als naar religieuze verschillen. Liberalen en conservatieven omschre-
ven zichzelf bij voorkeur in politieke termen, terwijl ze de anti-revolutionairen
vaak als een kerkelijke partij bestempelden. Wanneer ze over d6 katholieken
spraken, was her niet altijd duidelijk ofhet een religieuze ofpolitieke betekenis
had. Politick en religie waren zo nauw met elkaar verstrengeld dat er een ver-
warrende terminologie bestond. Omdat een keuze voor een van beide optics
onvermijdelijk een vertekend beeld geeft, zal hier van beide gebruik worden
gemaakt.

Een indeling van politieke groeperingen op grand van politieke en religieuze
verschillen bij het aantreden van het conservatieve kabinet-Van Zuylen-
Heemskerk in 1866 levert de volgende vijfposities op: liberale protestanten, li-
berale katholieken, conservatieve protestanten, conservatieve katholieken en
anti-revolutionairen. Deze posities hebben vooral betrekking op de politieke

' Toespelingen zijn te vinden in J. Tesser sj, 'De autobiografie van A. van Gestel S.J.
(1830-1900)', in: Publications de la societe historique et archeologique dans Ie Limbourg, 88-
89(195^-1953)' P- 182-183. Brief W.J.F. Nuyens aan R. Fruin (12 juni 1883), in: G.W.C. Gor-
ris sj. Dr. W.J'.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn &/'</(Nijmegen 1908), p. 159.
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kopsrukken binnen en buiten de Tweede Kamer. Dezen beheersten de - be-
scheiden - publieke opinie en hadden bovendien de neiging in politieke ter-
men te denken. Tegelijkertijd moesten ze echter rekening houden met de ge-
voelens onder het electoraat. Voor de kiezers, met name uii de middenstand en
op het plattelanct, wogen de religieuze scheidslijnen vaak zwaarder dan de poli-
tieke. Politick was voor het «lectoraat in hoge mate een afgeleide van religie.
De vijf posities, waarbinnen overigens nog nadere onderscheidingen gemaakt
kunnen warden, weerspiegelen daarom ook een zekere spanning tussen de
verschillende groepen die bij de verkiezingen betrokken waren.

Over de anti-revolutionairen waren de meeste tijdgenoten tamelijk eendui-
dig in hun oordeel. Men kon twisten over de vraag of zij niet in wezen een
kerkelijke partij vormden, maar bijna niemand ontkende dat zij op politick
terrein een eigen standpunt innamen. De anti-revolutionaire achterban, hoe
moeilijk ook af te bakenen, had in ieder geval 6en duidelijk kenmerk, hij was
exclusiefprotestants en orthodox.

Bij de conservatieve protestanten lagen de zaken war ingewikkelder. De
conservatieve partij die in de jaren zestig ontstond, pretendeerde wel voor
protestanten en katholieken open te staan, maar in de praktijk, zoals bij
verkiezingen, was de protestantse signatuur onloochenbaar. Veel kopstukken
waren door hun betrokkenheid bij de and-katholieke Aprilbeweging voor de
meeste katholieke kiezers niet acceptabel. Door dit verschil tussen pretentie en
praktijk is het zinvol om een onderscheid te maken tussen conservatieve
protestanten en conservatieve katholieken. Een toenadering tussen beiden
werd namelijk lange tijd door de herinnering aan 1853 geblokkeerd. Wanneer
hierna dan ook van de conservatieve partij wordt gesproken, moet in het oog
warden gehouden dat dit in wezen een protestantse partij was. Geen partij in
de huidige betekenis van her woord, maar een conglomeraat van kamerleden,
kiesverenigingen en de daarbij behorende netwerken in de kiesdistricten.

Het meest gecompliceerd was de verhouding tussen protestanten en katho-
lieken bij de liberalen. De liberale protestanten hadden - evenals de conserva-
rieve protestanten - de pretentie dat hun partij ook openstond voor katholieke
kiezers. In de prakrijk bleken zij die pretentie ook meer waar te maken dan de
conservatieven. Boven de grate rivieren waren er tot 1866 beduidend meer ka-
tholieke kiezers die op liberale protestanten stemden dan op conservatieve
prorestanten. Een enkele maal slaagde een liberale katholiek er zelfs in met be-
hulp van liberale protestanten in de Kamer gekozen te warden. Zo vertegen-
woordigde de katholieke advocaatA.F. Jongstra tussen 1850 en 1853 het protes-
tantse kiesdistrict Sneek.
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Lijkt er zo op het eerste gezicht minder aanleiding te bestaan om onder-
scheid te maken tussen liberale protestanten en katholieken, veel liberale pro-
testanten waren ook niet vrij van anti-katholieke sentimenten. Wanneer het
politick voordelig was, bleek de verleiding om de liberale katholieken te laten
vallen groot. Een enkel voorbeeld kan dit verduidelijken.

Nadat in 1853 dank zij de Aprilbeweging het kabinet-Van Hall aan het be-
wind was gekomen, venvachtten veel protestanten dat het kabinet op de een of
andere manier aan de onvrede over het herstel van de bisschoppelijke hierar-
chic tegemoet zou komen. Toen dit achtenvege bleefen het kabinet vooral de
gemoederen trachtte te bedaren, zagen verschillende liberale protestanten
daarin een mogelijkheid om het politieke tij te doen keren. Zo oordeelde in
September 1855 de prominente liberale protestant W.H. Dullert met het oog
op de verkiezingen in 1856: "Wij zijn nu los, en de publieke opinie begint dit
te gelooven, van de ultramontanen, wij moeten tot iedere prijs alle schijn van
toenadering (... ) vermijden. (... ) in Junij e. k. zoude het [een toenadering] ons
honderden stemmen ( .. ) kosten. Wi) moeten het publiek in de meening bren-
gen en houden dat Floris [van Hall] met Rome hoereert. "1 Deze uitlating geeft
dudelijk weer dat niet alle liberale protestanten de liberale katholieken eerst als
liberaaf en dan pas als katholiek zagen. Ook op het hoogste politieke vlak kon-
den religieuze verschillen politieke overeenkomsten verdringen.

1. 2. Conservatieve protestanten
Vanaf 1862 werden onder conservatieve protestanten pogingen ondernomen
om tot partijvorming te komen. De drijvende kracht hierachter was het Dag-
blad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage. Deze krant publiceerde aan de voor-
avond van de verkiezingen in 1864 een reeks artikelen die met enige goede wil
als een programma gezien kan warden. Op onderwijsgebied kwamen de con-
servatieve protestanten aan katholieke en anti-revolutionaire bezwaren tege-
moet door te pleiten voor een verbetering van de bestaande positie van het bij-
zander onderwijs ten opzichte van het openbaar onderwijs. Door op te tteden
als pleitbezorger voor de minderheden probeerden zij een anti-liberale coalitie
te smeden.2

De conservaueve partij betrok haar aanhang uit twee stromingen. De eerste
was de voormalige groot-protestantse partij die de drager van de anti-katho-
lieke en anti-liberale Aprilbeweging uit 1853 was geweest. Als beweging op na-

' BriefW. H. Dullert aan G.M. van der Linden (9 sept. 1855), in: Algemeen Rijksarchiefte
's-Gravenhage, Collectie Cortvan der Linden l6s4-l940, n'!. 4, geinventariseerd, nr. z 21. 041.
^ Dagblad"van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, artikelenreeks 27 mei tot 5 juni 1864, met
name nr. 4, 'Onderwijs, wetenschap en kunst, 31 mei 1864.
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uonaalniveau waszij in de tweede helft van de jaren vijftig ingezakt, maar ze
1 z^ch in venchillende kiesdistricten tot in dejaren zestig wetentehandha^

ven. De tweede stroming waaruit de conservatieven putten, bestond uk de
^nserv. rie&liberalen:Zij waren in de loop van de jaren zestig steeds scherper
tegenover de liberalen'komen te staan in verband met de koloniale kwesw.
Hunverzet tegen de dreigende afechaffing van het cultuursteTsef doo7dv 'e

bracht hen in het conservatieve kamp.i
De politick geprofileerde posities onder de protestanten rond 1864 hadden

een zekere parallel met de religieuze posities die in de strijd binnenTde~Her"
vormde Kerk werden ingenomen. Zonder hier op de bij-zonderheden' in"te

i^gaan, moeten deze posities kon warden aangestipt om zo de kerkelijke
^chtergrond van het conservatisme te kunnen bepalen. Kort gezegd, het mo-

.e was vooral onder liberalen terug te vinden, terwijT de"orthodoxie
bij de anri-revolutionairen aanwezigwas. Waren zo bij de uitersten"

: spectrum dominante kerkelijke posities te vinden, bij het conser-
varisme was dit niet het geval. Onder de conservatieven kwamen zowelmo-

i, gematigden als orthodoxen voor.

Dat de conservadeven niet eenduidig aan een kerkelijke positie waren ge-
^,̂  vergrootte hun kans om kiezers aan zich te binden zolang religieus ge-

voelige kwesties op de achtergrond konden warden gehouden. ".
.. her cultuurstelsel en de verhouding tussen regermg en parlement'w^en

^bij^uitstek geschikt om zich te profileren. Het karakter vanhet open"
-^ndenvijs en de verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijsrwa-

sda_arentegen nauw verbonden met het vra^t"k van de verhouding tussen

; en staat en dienden am die reden bij voorkeur vermeden te wordm. Wil-
de conservatieve protestanten echter met de anti-revoluriona7ren"en"de

conservatieve katholieken tot de vorming van een anti-liberale coalide komen,
1 zou het onderwijs niet yermeden kunnen worden. Van een volledigtoege"

ven aan de wensen van de beoogde partners kon, gelet op de eigen e'kc'torS'e
a^chterban, natuurlijk geen sprake zip. Wel kon een paging ondernomen wor-

t sluiten van compromissen. Vandaar ook ̂ ^t Dagbladvan Zuid-
d, waarvan de hoofdredacteur Iz.J. Lion in nauw overleg stand met

^oraanstaande conservatieven, vanafi864 de verhouding tussen ̂penbaar'en
inder ondenvijs ter sprake bracht.

lIen^rm1ddDLP^i^nn^e}mX-J':I^De. plaatsbePalingvandeconservatief-libera-
!^emnid £ZO^^"senJiberakn"e". CTewat^en^^^^^^

Lconserlatieven- omdat hiJ hun. ^.̂ ^chap met de conservarievenl
a^^iu n^an"chaprideu^en"~ziecs iep'^^^^
f£rPhZt:Secten va" de ontwikkelinSM"^o^ne7a^ 'in'NueIU^S^
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z.3. Een krachtig ofzwak conservatisme?
Verschillende auteurs zijn van mening dat de pogingen om tot een conserva-
tieve partij te komen gedoemd waren te mislukken, omdat het conservatisme
als zelfstandige politieke stroming rond 1864 een gepasseerd station was. Zo
stelt Siep Stuurman dat het conservatisme al in de jaren tussen de Aprilbewe-
ging van 1853 en de strijd rond de schoolwet van 1857 tenonder was gegaan.
Nadat de conservatieven met de anti-revolutionairen over de schoolwet in

conflict waren geraakt, waren ze volgens Stuurman van hun basis in het volk
beroofd. Hierna restte de conservarieven slechts een tegenstribbelend meedrij-
ven op de liberale stroom. Aan het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk schenkt
Stuurman dan ook nauwelijks aandacht.1

E.H. Kossmann gaat wel in op het conservarieve kabinet, maar bij hem
overheersen negatieve kwalificaties. Hij stelt dat het optreden van het kabinet
duidelijk aantoonde dat het conservatisme geen levenskracht en geen basis had.
De verkiezingen na de kamerontbindingen in 1866 en 1867, waarmee het kabi-
net probeerde een parlementaire meerderheid te verwerven, voert hij aan als
bewijs, pmdat ze volgens hem gepaard gingen met de gebruikelijke onverschil-
ligheid voor politick bij de kiezers.2

De stelling dat het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk geen betrokkenheid
onder de kiezers zou hebben opgewekt, berust op een misvatting. De op-
komstdjfers van de verkiezingen na de twee kamerontbindingen behoren tot
de hoogste sinds de kieswet in 1850 van kracht was geworden.3 De liberalen le-
den bovendien geduchte verliezen, hoewel het kabinet er niet in slaagde om de
meerderheid in de Kamer te behalen.

De conservatieven behaalden hun verkiezingssuccessen doordat zij de ge-
ruchtmakende motie-Keuchenius uit September r866 als een aanslag op het
koninklijk prerogatiefwisten voor te stellen. Deze motie, waarin het regerings-
beleid inzake de benoeming van P. Mijer tot gouverneur-generaal van Indie
werd afgekeurd, was vooral door liberate stemmen aangenomen. Objectiefge-
zien mocht de conservatieve uitleg van de motie twijfelachtig zijn, voor veel
kiezers was dat van weinig belang; vooral niet toen Willem ill zich met een
proclamatie achter het kabinet schaarde. Afdrukken van dit stuk werden via de

' Stuurman, Verzuiling, p. 123-124.
2 E.H. Kossmann, De Lage Landen l^So-lfSo: twee eeuwen Nederland en Belgie, deel I:
1780-1914 (Amsterdam 1986), p. 236-238.
3 De vier hoogste opkomsten in de eerste ronde sinds 1850 waren: 1866 (73%), l8$3 (71%),
1850 (67%) en 1868 (6;%). Deze aggregaties onderschatten de betrokkenheid van de kiezers,
omdat in districten waar een stroming domineerde - zoals het liberalisme in de provincie
Groningen - de opkomst altijd lager was dan in anderc districten. De gegevens zijn afkom-
stig uit onderzoek van de auleur.
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burgemeesters in bijna alle gemeenten aangeplakt en met de stembiljetten aan
de kiezers opgestuurd.1

Naast liberale kiezers wist het kabinet, door naar de bedreigde koninklijke
positie te venvijzen. vooral veel anti-revolutionairen voor zich te winnen. De
Indiener van de mode, L.W. C. Keuchenius, mocht dan anti-revolutionair zijn,
van zijn geestverwanten in de I&mer en daarbuken kreeg hi) weinig bijval. De
anu-revolutionaire voorman G. Groen van Prinsterer steunde Keuchenius wel,
maar raakte hierdoor geisoleerd. Hij stand veel scepdscher tegenover het con-
servatieve kabinet dan de meeste andere anti-revolutionairen, die in enkele mi-
nisters geestverwanten zagen.

Hetadvies van Groen van Prinsterer om tijdens de verkiezingen na de ka-
merontbindingen eigen kandidaten te stellen, werd in een aantal kiesdistricten
opgevolgd, maar tijdens de herstemmingen gaven de meeste anti-revolutio-
nairc kiezers hun stem aan de conservatieve kandidaten. De anti-revolutionaire
kamerleden steunden bij alle belangrijke stemmingen in de Kamer het kabinet.
Het is een misvatting dat na de eerste kamerontbinding de anti-revolutionaire
kamerleden samen met de liberalen scherp afwijzend tegenover het kabinet
zouden hebben gestaan. Deze verkeerde inschatting van de positie van het me-
rendeel van de anti-revolutionairen komt voort uit de neiging om ook in deze
jaren de opvatdngen van Groen van Prinsterer als maatstafte hanteren.^

Eind 1866 waren de vooruitzichten voor de conservatieve protestanten be-
paald niet ongunstig te noemen. De electorale aanhang was versterkt ten koste
van anti-revolutionairen en liberalen. Met de verhouding tussen regenng en
parlement en met het cultuurstelsel was het kabinet erin geslaagd zijn sterke
punten ait te spelen. Om de positie van het kabinet duurzaam te kunnen ver-
sterken, was de heading van de conservaueve katholieken van groot belang. In
een aantal kiesdistricten boven de grote rivieren gaven hun stemmen namelijk
de doorslag. Om hun onverdeelde steun te verwerven, zou het kabinet de be-
laden onderwijskwestie ter sprake moeten brengen.3

i JJ. Huizinga, /. Heemskerk Azn. dSiS-iSyy). Conservatief zander partij (Harlingen 1973),
^' Tamse, 'De polideke ontwikkeling, p. 154. Deze stemmingen b«roffend^m^Keu^-

27'"n^vember 1866, de verwerpingvan de begrotingvan BuitenkndseZa^nop
^7n'o^mL7l867,~de~motie-Bluss^ op 23'm^rt 1868 en de verwerping van de begroting van

Buitenlandse Zaken op z8 april 1868.
r'Dit 'perspectief staat geheel los van de vraag hoe de conservarieve kansen °P^an^e w;
mijn stornden. De snelle ondergang van de conservadeven in de jaren zeventig had oorzaken
waar het kabinet nog weinig zicht op kon hebben.

CONSERVATIEVEN EN KATHOLIEKEN

1. 4. Katholieken , , , .
Bii de kaAoZken'vis'er v66r het optreden van hot kabinet-Van^ Zuylen-
^^einig'Joatdekken vanzelfs maareen aan^t^ P^^^
^edmET^va7de&redenen'waarom de katholieke kamerleden geen eenhad
^de;: iTd^clen. zich -"weliiks_metj)ol^t;n, ;e^t^
vmoleZ"Pas"na dTpublicade van het onderwijsmandement in 1868 zouden^
^ppe:e:d;kgere g-telijkheidhungez^n^^^^^
ZgZ'd^katholieire kie'zers tot toets van loyalkeit aan geloofen kerk te ver-

hTn2andere oorzaak voor hot gegeven dat onder de katholieke^merl^n
zo^lSn ^^ervatieven'tevindenwaren^^dez^^
^^^ohekkiesdistrictenwerdenafgevaardig^^^^^
^Si^^ng^de^istrkten -ren. d^olltS:e-^;S
ZrT^m'eTdeTe loofsovertuigingvcrbandhielden,^
^^2^ dis^enverster^ede ̂ anning^sennwckm^^;
]^1^^^^^^^^^^
FkatWieTedTsmcten met zekere regelmaat naast^een liberaal. okee^co^
^^^rd^rdigd. In de pratestantse d^tncte^^ ̂ ^^SZ^r^^Zs Zidmssenliberale^en conse^ieve ^holiek^^
Z^^el'. loeienderdan hot onderscheid tussen liberale en conservatieve
TJ^Lch.ppc. b»o.d w,,.,g..^»^<l, »'""»8"^^
SSSEEEBs^

SrE^S£xu ;:Ss£^-"Bs^
(Hilve'rsum, Antwerpen 1964), V-^_^ ̂  ^ ^^ ^^ ̂ ^^ tussen bokken en

nSA vanL^ove. ^^-^^S6 ^^^^-^

dale, anri-liberale
fieke visie van
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bisschoppen richtten zich bij voorkeur op de situatie in hun eigen bisdom. De
Bredase bisschop was bij voorbeeld niet ontevreden over het openbaar on-
derwijs in zijn diocees, omdat het de facto katholiek was.1

Encycliek^en syllabus mochten dan in bepaalde kringen, zoals rond aartsbis-
schop J. Zwijsen en de hoofdredacteur van De Tijd, J.A. Smits, wel tot her-
overweging van hun politieke standpunten hebben geleid, voor de buiten-
wacht bleefdit verborgen. Tijdens de periodieke verkiezingen m juni 1866 be-
val De Tijdbi] voorbeeld voor het kiesdistrict Amsterdam nog de liberale
kandidaten aan. Van een verwijdering van de liberalen bleek weinig.

Hoewel er onder de katholieken geen duidelijk afgebakende stromingen be-
stonden, was er wel een conservatieve groepering waarin de actuele politick
werd besproken en gecommentarieerd. Hiertoe behoorden in 1866 onder ande-
ren aartsbisschop Zwijsen, de Haarlemse bisschop G. P. Wilmer, de internun-
tius G Cattani, Judocus Smits, J. B. van Son, juridisch adviseur van Zwijsen,
en de kamerleden A. F.X. Luyben en J.A. C.A. van Nispen van Sevenaer. Geor-
ganiseerd was deze groepering niet. Zwijsen, Smits en Van Son vormden de
kern. Zij overlegden regelmatig schriftelijk ofmondeling en hidden op indivi-
duele basis contact met andere conservatieve katholieken. Bind 1867 zou het
kabinet met deze conservatieve groepering in contact treden.

2. HET KABINET-VAN ZUYLEN-HEEMSKERK

2. 1. Het eerstejaar

Begin juni 1866 trad het conservatieve kabinet-Van Zuylen-Heemskerk aan.
Met de benoeming van de katholiek E.J.H. Borret tot minister van Justitie ga-
ven de conservatieven er blijk van belang te hechten aan een goede samenwer-
king met de katholieken. Het was immers niet vanzelfsprekend dat een katho-
liek op een belangrijk departement kwam.

De benoeming van J. P.J.A. van Zuylen van Nijevelt tot minister van Bui-
ten ndse zaken wekte bijveel anti-revolutionairen verwachtingen over een
wijziging van de onderwijswet. Sinds Groen van Prinsterer in 1865 ontslag had
genomen kamel'lid'werd van Zuylen namelijk beschouwd als de parlemen-
tair leider van de anu-revolutionairen. Bij het eerste optreden van het kabinet

consteUatie leidde. Ook de eigen opvattingen van de Roermondse bisschop over de relatie
t^ssen kerk en maatschappij droegen Ueraan bij. Zie: Ron de Jong, 'Hans Verhag^

enPoutiekOnnvikkelingen random hetbisschoppelijk'onderwijsmandenunt
van 1868 in Nederland in het algemcen en in Limburg in'het bijzonder', '7n7~7w7^
5(1996), nr. I, p. 56-70. ~ " --, ---, -. -. ",-,
' C.J.M. Brok, De verhoudingopenbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de neyn-

), p. 118-120.

bleek een wetswijziging echter niet in het verschiet te liggen. De regering wilde
eerst de bestaande bezwaren onderzoeken en deze indien mogelijk door een
rechtvaardiger toepassing van de wet wegnemen. Pas wanneer dit niet mogelijk
zou blijken, zou ze willen overwegen een wetswijziging voor te dragen.1

De conservatieve groepering rond aartsbisschop Zwijsen was optimistisch
gestemd. Volgens een medewerker van De Tijd, de jezuiet A. van Gestel, wa-
ren Smits en internuntius Cattani ervan overtuigd dat Borret de minister van
Binnenlandse Zaken, J. Heemskerk Azn., ertoe zou kunnen bewegen de on-
denvijswet te wijzigen. Van Gestel rwijfelde echter aan de bedoelingen van
Heemskerk. Hij wilde daarom een ardkel in De Ty</plaatsen waarin de minis-
ter gevraagd werd in de Tweede Kamer een verklaring afte leggen ten voordele
van het bijzonder onderwijs. Slechts op deze voorwaarde zouden de katholie-
ken het kabinet kunnen steunen. Smits weigerde echter het artikel te plaatsen.
Hij was van mening dat het kabinet wel genegen was ten gunste van het bij-
zander ondenvijs op te treden. Een confrontatie vond hij daarom niet wense-
lijk.^
^Na het aannemen van de eerder genoemde motie-Keuchenius door de Ka-
mer in September 1866 verdween de onderwijskwestie voorlopig naar de ach-
tergrond. Willem ill ontbond de Kamer en er volgden verkiezingen. Aanvan-
kelijk nam Smits in De Ty'deen afwachtende houding aan, maar nadat de ko-
ning met een proclamatie openlijk de zijde van het kabinet had gekozen,
schaarde ook Smits zich achter de conservatieven.3

De verkiezingen verdeelden de katholieke kiezers. Er gingen zowel stemmen
naar liberalen als naar conservarieven. Onder de bisschoppen heerste aanvan-
kelijk verwarring. De Haarlemse bisschop Wilmer hechtte bij voorbeeld geloof
aan het gerucht dat de clerus in het bisdom Breda de liberalen steunde. Dit
laat zien dat de bisschoppen slecht van elkaars standpunten op de hoogte wa-
ren, want deze verdenking miste elke grand. De Bredase geestelijkheid hield
zich namelijk vooral afeijdig. 4 De verkiezingen resulteerden in een liberate ne-
derlaag, maar niet in een conservatieve kamermeerderheid. De precieze
krachtsverhoudingen waren echter nog onduidelijk, waardoor het kabinet kon
aanblijven.

'. W'J- van weldere" Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, deel z
(s-Gravenhage 1948), p. 367-369.
^^esser\'D, e autobiog'"afie[I952-l9$3], p 182-183; brief van Smits aan Zwijsen (3 juni
1866), in: Arch. 's-Bosch, map Ingekomen Stukken 1866.
3 De Tijd, 8 okt. en 17 oki. 1866.
4 Brief Wilmer aan Zwijsen (17 okt. 1866), in: Rijksarchief in Utrecht te Utrecht, het Ar-
chief van het Aartsbisdom Utrecht, nr. 99. Voor inventaris, zie: nr. 249.
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De conservatieve katholieken rond Zwijsen, van wie de leken het kabinet in
de verkiezingen hadden gesteund, raakten in het begin van 1867 ongerust, om-
dat het crop leek dat het kabinet het onderwijs voorlopig niet aan de orde zou
stellen. Zwijsen was bang dat uitstel de liberale katholieken in de kaart zou
spelen. De volgende verkiezingen zouden zij daardoor wel eens kunnen win-
nen. 1 Ook Van Son vreesdc de gevolgen van een passieve houding: "Het ge-
rucht sedert eenigen tijd hier verspreid, dat het Ministerie de onderwijs-wet en
hare duiding bij de uirvoering, in status laten zal, werkt allerongelukkigst voor
het Rewind. Ik wacht toekomend jaar een geheel revirement bij de verkiezin-
gen. "2

2. 2. De onderhandelingen geopend
Begin november 1867 overleed minister Borret. Het zoeken naar een katho-
lieke vervanger werd urgent, toen de Tweede Kamer op 26 november de be-
grating van Buitenlandse Zaken verwierp wegens het beleid van ininister Van
Zuylen in de Luxemburgse kwestie. Deze nieuwe botsing leidde tot de tweede
kamerontbinding. Met het oog op katholieke steun bij de verkiezingen was een
tijdige aanvulling van het kabinet daarom wenselijk.

De meest voor de hand liggende opvolger, het lid van de Raad van State
J.A. Mutsaers, bedankte om persoonlijke redenen. Hierna nam Van Zuylen
contact op met Van Son en vroeg hem om advies. Van Son wilde zijn mede-
werking alleen verlenen na de belofte dat de onderwijskwestie zou warden
aangepakt. Aan dit verlangen kwam Van Zuylen zander aarzeling tegemoet.
De dag na de verwerping van de begroting ineldde Van Son aan Wilmer dat
zijn cis was ingewilligd.3

Van Son legde vervolgens Van Zuylen de namen voor van enkele in zijn
ogen capabele katholieke juristen. Deze werden benaderd, maar ze weigerden
ofwerden door het kabinet te licht bevonden. Om de kring van kandidaten te
verruimen besloot het kabinet de departementen van eredienst, die in 1862 af-
geschaft waren, opnieuw in te stellen. Omdat deze departementen als minder
belangrijk werden beschouwd, kwamen hiervoor ook minder gekwalificeerde
kandidaten in aanmerking. Over de herinstelling was lang geaarzeld. Niet al-
leen was liberate tegenstand te verwachten maar ook katholieke ontevreden-

' Brief Zwijsen aan J.A. C.A. van Nispen van Sevenaer (25 mei 1867), in: Arch. Van Nispen,
nr. 2460.

2 Brief Van Son aan Wilmer (ll aug. 1867), in: Arch. Haarlem, nr. 1681.
3 Brief Van Zuylen aan Van Son (9 nov. 1867), in: Coll. Van Son. ; brief J.D.W. Pape aan
Van Son (18 nov. 1867), ibidem; brief Van Son aan Wilmer (27 nov. 1867), in: Arch. Haar-
lem, nr. 1681.

heid. Dat de enige katholiek in het kabinet een 'licht' departement zou behe-
ren, kon, zo vreesde men, nadelige gevolgen hebben voor de verkiezingen.1

De eerste kandidaat voor eredienst was C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer.

Deze jurist dacht dat hij voor Justitie werd uitgenodigd. Toen hij hoorde dat
het eredienst zou warden, werd hij onwillig. Tij dens de onderhandelingen
kreeg Van Nispen de toezegging dat het kabinet voorstellen ter wijziging van
de onderwijswet zou indienen. Ondanks deze belofte bedankte hij toch. Op 30
december werd het Bossche kamerlid A.F.X. Luyben aangezocht, die direct ac-
cepteerde.2

Voor de post van minister van hervormde eredienst werd C.T. van Lynden
van Sandenburg benaderd, die beschouwd werd als verwant aan de anti-revo-
ludonairen. Van Lynden stelde als voorwaarde dat in de eersrvolgende zitting
van de Tweede Kamer een wetsvoorstel ter wijziging van de onderwijswet in-
gediend zou warden. Het wetsvoorstel zou aan de volgende eisen moeten vol-
doen: hulponderwijzers kunnen als hoofd van bijzondere scholen optreden, op
openbare scholen wordt verplicht schoolgeld geheven en ondenvijzers van
openbare scholen mogen geen kerkelijke ambten en bedieningen bekleden.
Inwiiliging van deze eisen zou de concurrentiepositie van het bijzonder onder-
wijs ten opzichte van het openbaar onderwijs verbeteren, maar het karakter
van het laatste ongemoeid laten. Om deze reden waren ze voor Heemskerk ac-
ceptabel. Van Lynden verwachtte geen bezwaren, omdat "bij de met den Heer
van Nispen van Sevenaer gevoerden onderhandelingen reeds gebleken was dat
tegen die drie punten bij U.E. geen bedenking is. 3

De heroprichting van de departementen van eredienst en de belofte aan Van
Lynden wordt door C.A. Tamse een "wonderlljke zwenking in confessionele
richting" van het kabinet genoemd. Door de naderende verkiezingen zat het
kabinet volgens hem in het nauw en moest Heemskerk wel aan Van Lynden
toegeven; de minister stand immers bekend als een overtuigd voorstander van
de schoolwet en zou uit eigen beweging niet tot herziening zijn overgegaan.4
Het gemak waarmee het kabinet een wetswijziging aan de katholieke conserva-
rieven rond Zwijsen had toegezegd, ondersteunt deze interpretatie niet. Inte-

' Brief Van Son aan Wilmer (27 nov. 1867), in: Arch. Haarlem, nr. 1681.
1 Brief R.J. Schimmelpenninck aan Heemskerk (2$ dec. 1867), in: Arch. Heemskerk, m. 6;
brieven C.J.C.H. van Nispen tot Sevenaer aan Heemskerk (30 en 31 dec. 1867), ibidem, nr.
5; brief Van Zuylen aan Van Son (30 dec. 1867), in: Coll. Van Son. ; brief J.D.W. Pape aan
Van Son (31 dec. 1867), ibidem; brief Van Son aan Van Zuylen (31 dec. 1867), in: Algemeen
Rijksarchief, Archieffam ilie Van Zuylen van Nijevelt, nr. 76, geinventariseerd, nr. 2. 21.180.

3 Huizinga, Heemskerk, p. 82, 116; brief C.T. van Lynden van Sandenburg aan Heemskerk
(31 dec. 1867), in: Arch. Heemskerk, nr. 4.
4 Tamse, 'De politieke ontwikkeling , p. 153.
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gendeel, de beslissing was vermoedelijk al genomen voordat Van Zuylen met
Van Son in overleg was getreden. Zo opmerkelijk is dit ook niet. Het Dagblad
van Zuid-Holland, de conservatieve spreekbuis, pleitte immers al sinds 1864
vopr een herziening die de concurrentieposiue van het bijzonder onderwijs zou
verbeteren. Zoals we eerder zagen, paste dit in het streven om tot electorale
samenwerking met conssrvatieve katholieken en anti-revolutionairen te ko-

men. Dat de naderende verkiezingen her kabinet hierin hebben gestimuleerd,
spreekt vanzelf.

Om een acceptabel wetsvoorstel te krijgen, bezocht Smits rond 10 januari
Heemskerk met een lijstje onderwijswensen. Deze behelsden: geen gratis on-
derwijs op de openbare school behalve voor onvermogenden, subsidie voor de
godsdienstige bijzondere school te regelen bij wet, verschillende wensen met
betrekking tot de examens voor onderwijzers, en de mogelijkheid om hulpon-
derwijzers als hoofd van een bijzondere school aan te stellen. Evenals Van
Lynden liet Smits het karakter van het openbaar ondenvijs buiten beschou-
wing, maar door het verlangen van subsidie ging hij aanzienlijk verder. Smits
realiseerde zich dat dit onhaalbaar zou blijken te zijn, maar wilde het als wis-
selgeld gebruiken am de overige punten te realiseren.1

De uitkomst van her gesprek tussen Smits en Heemskerk is onbekend, maar
vermoedelijk zijn zij tot overeenstemming gekomen toen Smits, conform zijn
voornemen, het punt van subsidie liet vallen. De meeste andere punten had
Heemskerk immers al aan Van Lynden toegezegd. Uit de tevreden reactie van
Wilmer op her verslag dat Smits aan hem uitbracht, blijkt dat het gesprek naar
wens was verlopen.2

De onderhandelingen bei'nvloedden de plannen voor een onderwijsmande-
ment die in kleine kring circuleerden. In juni 1866 had Smits nog aan Zwijsen
geschreven dat de onderwijsstrijd lang en moeizaam zou warden. Om de ka-
tholieken van de noodzaak te overtuigen dat zij de gemengde openbare school
moesten afwijzen, was het volgens hem noodzakelijk dat het episcopaat een
openlijk en duidelijk standpunt zou innemen. Begin januari 1868 stelde Cat-
tani het onderwerp bij Wilmer aan de orde. Met zijn idee om een circulaire of
mandement als vastenbrief uit te geven, stemden zowel Wilmer als Smits in.

' Brief Smits aan Alberdingk Thijm (7 jan. 1868), in: Arch. Thijm, nr. 100$; brief Heems-
kerk aan Alberdingk Thijm (8 jan. 1868), ibidem, nr. 481.
2 Brief Wilmer aan Smits (13 jan. 1868), in: Arch. Haarlem, nr. 1529; brief Wilmer aan Van
Kints (14 jan. 1868), ibidem, nr. 1529.
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De Haarlemse bisschop legde het plan vervolgens aan Zwijsen voor. 1 De
aartsbisschop vond het publiceren van een onderwijsinandement als vasten-
brief minder passend. Een afconderlijk mandement had zijn voorkeur, maar
bovenal wachtte hij liever de uitslag van de verkiezingen af. Vermoedelijk
wilde Zwijsen eerst het wetsvoorstel van het kabinet onder ogen krijgen alvo-
rens zelftot actie over te gaan.2

Uit deze afwachtende houding van Zwijsen blijkt het belang dat hij aan de
beloofde wetsvoorstellen hechtte, maar ook zijn behoedzaamheid. Hij reali-
seerde zich dat een onderwijsmandement, waarin het openbaar ondenvijs ver-
oordeeld zou warden, het kabinet in grote verlegenheid zou kunnen brengen;
hoe gemakkelijk immers zou een wetsvoorstel dan niet door de liberalen uitge-
legd kunnen warden als een toegeven aan de ultramontanen. Het kabinet zou
dan in aanvaring komen inet zijn electorale achterban en een wijziging van de
onderwijswet zou onder die omstandigheden uitgesloten zijn. Het achter de
schermen tot stand gekomen compromis wilde Zwijsen niet met een ontijdig
gepubliceerd onderwijsmandement in gevaar brengen.

~' 2. 3. De verkiezingen van 1868
DP conservatieve groepering rond Zwijsen had een duidelijk belang bij de uit-
slag van de verkiezingen in januari 1868. Wanneer het kabinet een wetswijzi-
ging door de Kamer wilde krijgen, moest het de meerderheid hebben. Al tij-
dens de onderhandelingen over een opvolger van Barret werd daarnaar verwe-
zen. Direct na de benoeming van Luyben tot minister kreeg Van Son via een
tussenpersoon het verzoek om contact op te nemen met W.M. du Tour van
Bellinchave, die voor de conservatieven de verkiezingen coordineerde.3

Uiteraard steunde Smits de conservatieven: "Dit ministerie zal zijn wat de
katholieken het maken, omdat her van de katholieken geheel afhangt. (... ) de
conservatieve partij wil regeeren; daarvoor heeft zij ons noodig en daarom
moet zij ons te vriend te houden. " Naast samenvallende belangen op korte
termijn zag Smits ook ideologische overeenkomsten: "(... ) daarenboven is er op
vele punten eenheid van beginsel en eenheid van resultaat tusschen katholiek
en behoud; wij kunnen derhalve zamengaan en elkander helpen. "4

Cattani wilde een goede verkiezingsuitslag bevorderen door de clerus in de
strijd te werpen. Begin januari raadde hi) de Haarlemse bisschop en de Bredase

' Brief Smits aan Zwijsen (3 juni 1866), in: Arch. 's-Bosch, map Ingekomen Stukken 1866;
brief Wilmer aan Cattani ($ jan. 1868), in: Arch. Haarlem, nr. 1529; brief Wilmer aan Zwij-
sen (5 jan. 1868), ibidem; brief Cattani aan Wilmer (7 jan. 1868), ibidem, nr. 1609.
2 Brief Zwijsen aan Wilmer (12 jan. 1868), Ibidem, nr. 1884
3 Brief J.D.W. Pape aan Van Son (31 dec. 1867), in: Coll. Van Son.
4 Brief Smits aan Wilmer (16 jan. 1868), in: Arch. Haarlem, nr. 1827.
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coadjutor aan de geestelijkheid bij de verkiezingen in te schakelen. Niet open-
lijk maar door raadgevingen aan de kiezers, vooral aan de minder ontwikkel-
den, en door huisbezoeken moest de clerus de conservatieve kandidaten aanbe-

velen. Cattant. onderhield over de verkiezingen ook rechtstreekse contacten
met enkele ministers, onder wie Van Zuylen.1

Wilmer mengde zich echter niet in de verkiezingen. Hij verwees naar de ka-
tholieke verdeeldheid in Belgie en naar het Provinciaal Concilie van 1865, dat
naar zijn mening clericale bemoeienis met verkiezingen verbood. Toch sloot
hij incidentele bemvloeding niet uit: "Dit belet echter niet dat men in ge-
moede verpligt kan zijn goeden raad te geven in sommige omstandigheden bij
aanvraag enz. 2 Zo adviseerde pastoor T.J.H. Borret de boeren in zijn woon-
plaats Vogelenzang en omgeving op de conservatieve kandidaat te stemmen.
Ook de vicaris-generaal van het bisdom was volgens Borret bereid om de pas-
toors aan te sporen hun beste beentje voor te zetten.3

De Bredase coadjutor, aan wie door de ziekte van de bisschop het bestuur
over her bisdom was overgedragen, had minder reserves. Op het platteland van
het district Breda was de clerus in verschillende dorpen actief en aan Zwijsen
schreefhij dat de dekens in Zeeland geinstrueerd waren over de aan te bevelen
kandidaten in het district Middelburg.4

Ondanks de clericale invloed op de verkiezingen - die overigens niet overal
even intensiefwas - en de steun van De Tijd'was er geen sprake van een ka-
tholieke verkiezingscampagne. In zijn commentaar sloot het dagblad aan bij de
polemiek tussen conservatieven en liberalen over de koloniale kwestie en over
de verhouding tussen regering en parlement. Wel schoof De Tijd\\et onderwijs
naar voren, maar stelde het niet centraal. Profilering op eigen onderwerpen
ontbrak. Dit was - gezien de gevoeligheden rond de onderwijskwestie - wel
verstandig, maar hierdoor was het nauwelijks mogelijk het stemgedrag van de
katholieke kiezers te bei'nvloeden door een beroep te doen op hun loyaliteit
aan kerk en geloof.

In 1868 stemde een flinke minderheid van de katholieken op de liberale
kandidaten, maar in vergelijking met 1866 was het aantal pro-liberale stemmen
afgenomen. Deze verandering was de liberalen natuurlijk niet ontgaan. Aan-

' Brief Cattani aan Wilmer (7 jan. 1868), ibidem, nr. 1609; brief Van Genk aan Zwijsen ($
jan. 1868), in: Arch. 's-Bosch, map Van Genk; brief PJ.A.M. van der Does de Willebois aan
Heemskerk (30 jan. 1868), in: Arch. Heemskerk, nr. z.
2 Brief Wilmer aan Verheyen (l$ jan. 1868), in: Arch. Haarlem, nr. 1529; brief Wilmer aan
J.A. C.A. van Nispen van Sevenaer (17 jan. 1868), in: Arch. Viin Nispen, nr. 2462.
3 Brief T. Borret aan Alberdingk Thijm (14 febr. 1868), in: Arch. Thijm, nr. 151.
4 Brief Van Genk aan Zwijsen (20 jan. 1868), in: Archiefvan het bisdom Breda te Breda, nr.
1-8, geinventariseerd.
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vankelijk dachten zij de grote meerderheid van de katholieke kiezers mee te
krijgen, maar na de eerste ronde constateerde de liberaal J.K.H. de Roo van
Alderwerelt: "Zoo veel ik kan nagaan handelen de katholieken in de verschil-
lende districten zeer verschillend. In enkele gaan zij mede met de conservade-
ven, in andere onthouden zij zich, geheel of gedeeltelijk. Hier en daar schijnt
een deel met de liberalen mee te gaan. !

2.4- De wijzigingsvoorstellen en het onderwijsmandement
Net als in 1866 waren de krachtsverhoudingen in de Kamer na de verkiezingen
van 1868 onduidelijk. Opnieuw besloot het kabinet daarom aan te blijven.
Eind februari 1868 decide Zwijsen aan Wilmer mee dat het kabinet bezig was
de voorstellen tot wijziging van de onderwijswet op te stellen. Hij hoopte dat
het kabinet zijn bestaan lang genoeg zou kunnen rekken om de voorstellen in
behandeling te kunnen brengen. In het licht van de onzekere politieke situatie
was Zwijsen alvast met de voorbereidingen voor een onderwijsmandement be-
gonnen.2

De vrees van Zwijsen bleek gerechtvaardigd. In maart 1868 werd de druk op
het cabinet om af te rreden groter na het aannemen van de liberale motie-

Blusse. In deze mode stelde de Kamer dat het landsbelang de vorige kamer-

ontbinding niet had gevorderd. Onhoudbaar werd de positie nadat een maand
later de begroting van Buitenlandse Zaken opnieuw werd verworpen. Enkele
dagen daarvoor had Heemskerk de wijzigingsvoorstellen voor de onderwijswet
aan de Kamer aangeboden. Ze werden niet meer in behandeling genomen,
omdat het kabinet na de verwerping van de begroting zijn ontslag aanbood.

De voorstellen bevatten alle elementen die Van Lynden en Smits hadden
verlangd, maar waren omgeven door beperkingen. De verplichte schoolgeld-
heffing werd afgezwakt door haar afhankelijk te stellen van de hoogte van de
plaatselijke belasdngen. Zo kwam de regering gedeeltelijk tegemoet aan het be-
zwaar dat ouders wier kinderen een bijzondere school bezochten, ook voor de
openbare school betaalden. De mogelijkheid bleef echter bestaan dat in ge-
meenten met een laag belastingniveau geen schoolgeld zou warden geheven.
Bovendien zou de hoogte van het schoolgeld niet bij wet bepaald warden maar
door Gedeputeerde Staten, waardoor in deze colleges een politieke strijd ge-
voerd zou moeten warden. Verder zouden hulponderwijzers wel aan het hoofd
van een bijzondere school mogen staan, maar alleen wanneer het leerlingen-

' Brief De Roo van Alderwerelt aan Thorbecke (23 jan. 1868), in: Algemeen Rijksarchief,
ArchiefJ.R. Thorbecke 1798-1872, nr. 83. Inventaris i.2i.x6i.
1 Brieven Zwijsen aan Wilmer (24 febr. en 21 mrt. 1868), in: Arch. Haarlem, nr. 1884; brief
Cattani aan Wilmer (21 febr. 1868), ibidem, nr. 1609.
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aantal niet groter dan zevendg was. Hierdoor zou het efFect beperkt blijven tot
de kleine scholen. Tot slot kwam de regering de ariti-revolutionairen tegemoet
met de bepaling dat kerkelijke ambten en bedieningen onverenigbaar zouden
zijn met het onderwijzersambt.1

'De Tij^vond de voorstellen tegenvallen. Deze teleurstelling is begrijpelijk
gezien de beperkingen, maar opvallend zijn de gehanteerde argumenten. Een
belangrijk bezwaar was dat de wijzigingen niet het liberale streven zouden te-
gengaan om de godsdienst van de openbare school te verwijderen. De eisen
van Smits waren blijkbaar verschoven, want het karakter van het openbaar on-
derwijs had juist geen deel van de onderhandelingen uitgemaakt. Het vooruit-
zicht van een spoedige val van het kabinet zal hierbij wel hebben meegespeeld;
de kans dat de voorstellen aangenomen zouden warden, was immers minimaal
geworden.2

Cattani vond het nu de hoogste tijd om het onderwijsmandement te onder-
tekenen en te publiceren. Half april vernam hij van Zwijsen dat het gereed
was, maar dat uitstel vanwege de penibele situatie van het kabinet nog steeds
raadzaam was. Tot ongenoegen van Cattani wilde Zwijsen vermoedelijk eerst
het lot van de voorstellen afwachten. Pas nadat het nieuwe liberale kabinet-

Van Bosse-Fock de voorstellen introk en verklaarde dat de wet niet gewijzigd
zou warden, achtte Zwijsen de tijd rijp. Eind juni decide hij Wilmer mee dat
verder uitstel onwenselijk was. Hiermee was de weg vrij voor publicatie.3

3. SLOTBESCHOUWING

Tij dens het optreden van het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk kwam een toe-
nadering tot stand tussen conservatieve protestanten en een conservatieve ka-
tholieke groepering rond aartsbisschop Zwijsen. Het kabinet bleek bereid om
gedeeltelijk aan de onderwijswensen van de conservatieve katholieken tege-
moet te komen in ruil voor steun bij de verkiezingen.

De tegemoetkoming op onderwijsgebied was onderdeel van een weloverwo-
gen strategic om tot een and-liberale coalitie van anti-revolutionairen, conser-
vatieve katholieken en conservadeve protestanten te komen, waarbij de laatsten
voor zichzelf een leidende rol zagen weggelegd. Voor de conservatieve katho-
lieken bood de toenadering van het kabinet een ongedachte mogelijkheid om

' De Tijd, I, z en 18 mei 1868.
2 De Tijd, 4 en II mei 1868.
3 Brief Cattani aan Wilmer (16 apr. 1868), in: Arch. Haarlem, nr. 1609; brief Zwijsen aan
Wilmer (28 juni 1868), ibidem, nr. i884; brief Cattani aan Zwijsen (18 apr. 1868), in: Arch. 's-
Bosch, map Cattani.

de polideke implicaties van de encycliek Quanta. Cum en de Syllabus Errorum
naar de Nederlandse politieke verhoudingen te vertalen zander zelfal te open-
lijk te hoeven optreden. Onder conservatief-protestantse vlag werd immers een
wijziging van de onderwijswet in het voorukzicht gesteld die de positie van het
bijzonder onderwijs zou versterken. Niet voor niets gafZwijsen pas zijn toe-
stemming voor publicatie van het onderwijsmandement, nadat het kabinet was
gevallen en het nieuwe liberale kabinet had verklaard de onderwijswet niet te
zullen wijzigen. Zowel de conservatieve protestanten als de conservatieve ka-
tholieken hadden er zodoende belang bij om over de wederzijdse antipathieen
been te stappen en zaken te doen.

De conservatieve katholieke en protestantse kiezers waren niet zo gemakke-
lijk te overtuigen van de noodzaak om nu hun stemmen op de voormalige te-
genstanders uk te brengen. Alleen door publiekelijk de indruk te wekken dat
men elkaar min of meer 'spontaan' gevonden had op punten als de bescher-
ming van de koninklijke prerogatieven en de kolonien tegen de liberale aanval-
len. konden deze gevoeligheden vermeden warden. Voor veel protestantse kie-
zers voldeed dit, vooral omdat zij in de meeste gevallen hun stem op een pro-
testant konden uitbrengen.
^ Voor de conservadeve katholieken was het moeilijker om de katholieke kie-
zers te overtuigen, omdat zij boven de grote rivieren in de meeste gevallen op
een protestant moesten stemmen. Een opvallende clericale inmenging in de
verkiezingen zou waarschijnlijk door de liberalen warden ukgebuk, terwijl met
een terughoudend optreden het gewenste doel niet zou warden bereikt. Hei
leidde dan ook tot een halfslachtig optreden. Het resultaat was navenant.
Grote groepen katholieke kiezers stemden op de conservatieve kandidaten,
maar een aanzienlijke minderheid steunde de liberalen. Aangezien voor 1866
weinig katholieken op conservatieve protestanten stemden, hadden de in-
spanningen wel vrucht afgeworpen, maar niet voldoende om het kabinet aan
een kamermeerheid te helpen.

Het heeft weinig zin om te speculeren ofhet onderwijsmandement anders van
inhoud zou zijn geweest ofgematigder politieke implicaties zou hebben gehad,
indien het conservatieve kabinet erin geslaagd zou zijn de wetsvoorstellen door
de Kamer te loodsen. Aanwijzingen daaryoor zijn er niet, maar het vooruit-
zicht dat elk wijzigingsvoorstel in het vervolg door de liberalen geblokkeerd
zou warden, heeft wel gevolgen gehad voor het optreden van de katholieke
conservatieven. Met het mandement in de hand zouden zij bij de verkiezingen
in 1869 en daarna de katholieke kiezers voorhouden dat invulling van het
stembiljet tevens een keuze voor oftegen kerk en geloofwas. Op deze wijze
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werden in de katholieke districten alle kamerleden die zich niet tegen het
openbaar onderwijs hadden gekeerd, vervangen. In de protestanise districten
werd de samenwerking met de conservatieve protestanten tot in de tweede
4elft van .de jaren zeventig voortgezet. Hoewel de electorale samenwerking
geen wijzigThg van de onderwijswet had opgeleverd, leidde het wel tot de eerste
politieke machtsvormin^g van de katholieke conservatieven.

Voor de conservatieve protestanten zou de voortgezette electorale sanien-
working na 1868 desastreuze gevolgen hebben. De liberalen slaagden er name-
lijk in om de conservatieve protestanten vanwege deze samenwerking af te
schilderen als anti-nationalen en clericale handlangers. Het protestantse en na-
tionale karakter van het liberalisme werd steeds nadrukkelijker geafficheerd,
waardoor veel conservatieve protestanten de overstap naar het liberalisme
maakten.

Onder het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk heeft de conservatieve partij een
groot risico genomen door zich met de conservatieve katholieken te verbinden.
De sanienwerking werd echter pas fataal na het verschijnen van het onder-
wijsmandement. Hadden de conservatieven de samenwerking toen verbroken,
dan was er misschien nog plaats geweest voor een zelfstandige conservatieve
partij op protestantse basis. Nu werden ze vermorzeld tussen confessionelen en
liberalen.

JAN VAN DER HEIJDEN

"Uit de zelfde mond komt vloek en zegen

De ontvangst van het medium televisie onder katholieken,
1925-1960

De Franse onderwijszusters van Regina Coeli in Vught waren in 1953 vijftig
jaar actiefin Nederland. Bij gelegenheid van dat jubileum kregen zij een televi-
sietoestel met antenne-installatie cadeau. De zusters waren verrukt. Met radio
en film werd televisie voor hen het venster op de wereld. Vooral in de eerste
jaren tekenden de zusters de speciale gelegenheden op waarbij zij televisie ke-
ken en genoten: Prinsjesdag met de opening van de Staten-Generaal door ko-
ningin Juliana, schoolconcerten en religieuze ceremonies, waaronder natuurlijk
de indrukwekkende begrafenis van kardinaal De Jong in 1955. De zusters wa-
ren enthousiast over het medium en gebruikten het in hun onderwijswerk.i

Dit gebruik sloot prachtig aan bij de aanvankelijk posideve rol die paus Pius
tSHi televisie toedichtte met betrekking tot cuhuur, volksopvoedmg, onderwijs

en het dichter bij elkaar brengen van volkeren. De gereformeerden lieten ech-
ter kritischer geluiden horen en hadden principieel godsdienstige bezwaren.^
In bredere kring waren in Nederland en daarbuiten negadeve geluiden te ho-
ren, veelal geboren uit cultuurpessimisme. Voor de Amerikaanse schrijver
Charles A. Siepmann was de televisie even gevaarlijk voor de cultuur als de
atoombom was voor de beschaving. 3 In Nederland kwam dit soort geluiden
vooral uit de hack van het Nederlands Cultureel Contact (Ncc).4

* De tkel is ontleend aan een tekst uit het Nieuwe Testament, Jakobus 3, 10, en wcrd door
Pius MI aangehaald in de encycliek Miranda Prorsus.

^"Annales van Regina Coeli, 1953 e.v., in: Archiefvan de Zusters Kanunnikessen van de H.

Aupt stinus; dit archief bevindt zich in Huize Albc 1c Clerc te Vught.
^ Zie o.a. C. P. Polderman, De gereformeerden en televisie, ongepubliceerde doctoraakcrip-
tie Maatschappij-Geschiedenis Erasmus Universiteit, Rotterdam 1987.
3" Charie7A"Siepman is de schrijver van het bock Television and Education ^ the^
5«to,~Panjs"l97l7aangehaald in: P. Gros, Televisie, fers, pctrlement en politiek (Assen 1960),

? Het NCC is in 1950 opgerichl in het kadervande doorbraakgedachte en kende als een
vanhaar'voormannen pro?. F.L. Polak. Het NCC maakte in een ongevraagd a^ies (^51)
aan de'regering de negatieve sociaal-culturele implkaties vanjeleyisie duideUjk. Meer daa^-
over in: R. Berends, 'Een staatscommissie en een luchtbel. De Televisieraad en de sociaal-
cukurele aspecten van een nieuw massamedium, I95I-I953'- m: Jttrboek Mediageschiedenis,
2(1990), p. I35-I55, m. n. p. 143.




