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1. INLEIDING 

In dit eerste, oriënterende hoofdstuk wordt de grote lijn van het onderzoek geschetst, waarna de 

vraagstelling wordt gedefinieerd. Vervolgens wordt, aan de hand van de bestaande literatuur en 

archiefonderzoek over het onderwerp, de vraagstelling binnen de lopende discussie geplaatst. 

Deze inleiding wordt afgesloten met een korte notitie over de aanpak van het onderzoek. 

Het Nederlandse rooms-katholicisme maakte in de tweede helft van de negentiende 

eeuw een stormachtige ontwikkeling door. Met de grondwetsherziening van 1848 als juridisch-

politieke basis, kreeg de rooms-katholieke kerk de mogelijkheid zich te herorganiseren, dat wil 

zeggen: het kon de verworvenheden van de democratische revolutie van eind achttiende eeuw 

in de praktijk gaan brengen. Het resultaat daarvan, het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 

van 1853, werd voorafgegaan en gevolgd door boeiende emancipatiebewegingen binnen het 

katholieke kamp, waarbij met name de overgang van een liberaal georiënteerd katholicisme 

naar het ultramontanisme, een stroming waarin de paus de centrale machtspositie binnen de 

kerk bekleed, een opvallende gebeurtenis was. Een persoon die bijgedragen heeft aan de 

katholieke emancipatie, zowel nationaal als internationaal, is Jan Willem Cramer, een 

Amsterdamse arts/journalist/bankier, die zich vanaf 1842 tot en met 1873 heeft ingezet voor 

het samenbrengen van de katholieke Nederlanders binnen het kader van één organisatie. Cramer 

werd daarbij ondersteund door de belangrijkste emancipatoren van katholiek Nederland in die 

periode, waaronder zijn jeugdvriend Joseph Alberdingk Thijm. Internationaal werd hij 

onderdeel van een groot, door de Heilige Stoel aangestuurde, semi-geheime netwerk van leken, 

het Comité de Genève. In Cramers streven om tot een associatie te komen is de overgang van 

het liberaalkatholicisme naar het ultramontanisme duidelijk te herkennen. 

Jan Willem Cramers emancipatoire initiatieven in zowel het liberaalkatholieke als het 

ultramontaanse kamp, en de concrete resultaten daarvan, vormen het onderwerp van deze 

masterscriptie. De probleemstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is: ‘In hoeverre 

hebben nationale en internationale initiatieven van Jan Willem Cramer in de periode 1842-1873 

bijgedragen aan de katholieke emancipatie in Nederland?’. Aan deze probleemstelling worden 

de volgende drie deelvragen gekoppeld: ‘Hoe heeft het internationale ultramontanisme zich 

ontwikkeld, met name in de periode vanaf de Franse Revolutie?’, ‘Welke nationale initiatieven 

heeft Jan Willem Cramer als liberaalkatholiek genomen voor de emancipatie van de katholieke 

kerk in Nederland?’, en ‘Welke nationale en internationale initiatieven heeft Jan Willem 

Cramer als radicale ultramontaan genomen voor de emancipatie van de katholieke kerk in 

Nederland?’. Deze onderzoeksvragen worden systematisch uitgewerkt in een drietal 
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hoofdstukken, gevolgd door een conclusie waarin de onderzoeksbevindingen in een grotere 

historische en historiografische context worden geplaatst. 

Om antwoord te geven op deze onderzoeksvragen is allereerst teruggegrepen op de 

voornaamste studies op het onderzoeksterrein. Allereerst is het werk In vrijheid herboren van 

Lodewijk Rogier en Niek de Rooy onontbeerlijk. In hun baanbrekend onderzoek ligt weliswaar 

het accent op de jaren vanaf 1853, maar de gedetailleerde beschrijving van de aanloop naar dat 

jaar geeft een diepgaand inzicht in het zich ontwikkelende katholieke bewustzijn.1 Daarnaast 

zijn de studies van Hans Bornewasser (Kerkelijk verleden in een wereldlijke context) en Hans 

de Valk (Roomser dan de paus?) een rijke bron voor onderzoek naar de ontwikkeling van het 

Nederlandse katholicisme.2 Bornewasser beschrijft in zijn gebundelde opstellen onder meer de 

katholieke kerk in relatie tot de staat en de samenleving in verschillende tijdsperioden, 

waaronder de negentiende eeuw. De Valk neemt in zijn lijvige studie de verstandhouding tussen 

katholiek Nederland en het Vaticaan onder de loep, beginnend met het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden, die volgens de auteur in hoge mate vormend is geweest voor de latere katholieke 

ontwikkelingen, tot aan de roerige periode van de katholieke kerk in de jaren 1930.3 De relatie 

tussen de Heilige Stoel en het Nederlandse episcopaat staat centraal in de dissertatie Vaticaanse 

diplomatie tegen een moderne ideologie van Monique Nijsten, die inzicht biedt in de belangen 

van de curie in Rome en van het zich organiserende katholicisme in Nederland, die in zekere 

mate tegenstrijdig bleken te zijn.4 Pieter de Coninck vergelijkt in zijn studie Een les uit Pruisen 

de reacties op de opkomst van het ultramontanisme in Pruisen en in Nederland. Hij beschrijft 

hoe de Pruisische onderdrukkende maatregelen tegen de katholieke kerk door de Nederlandse 

overheid niet werden overgenomen.5 Het betreft hier de periode tussen 1870 en 1880, de 

nadagen van dit onderzoek. Peter Raedts heeft onderzocht hoe de katholieke Nederlanders 

trachtten te integreren in het nationaal geschiedbeeld, en zijn bevindingen laten zien hoe de 

Nederlandse katholieken hun zoektocht naar een eigen identiteit hebben gevoerd.6 

Ondanks dat Jan Willem Cramer een significante rol heeft gespeeld in het katholieke 

emancipatieproces heeft hij slechts bescheiden aandacht gekregen in de geschiedschrijving. De 

 
1 L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (Den Haag 1953). 
2 J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989); Hans de Valk, Roomser 

dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 

(Nijmegen 1998). 
3 De Valk, Roomser dan de paus?, 13. 
4 Monique Nijsten, Vaticaanse diplomatie tegen een moderne ideologie: de Romeinse staatssecretarie in de 

strijd tegen het liberalisme in de Lage Landen 1870-1878 (Leuven 1987). 
5 Pieter de Conick, Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 (Hilversum 2005). 
6 Peter Raedts, ‘Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit 1814-1898’, Bijdragen en Mededelingen 

betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 713-725. 
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voornaamste historische studies waarin hij een rol speelt zijn, in chronologische volgorde, van 

de hand van G.A.M. Beekelaar, Henk van den Berg en Emiel Lamberts. 

G.A.M. Beekelaar beschrijft in zijn Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie 

de geschiedenis van de Amsterdamse katholieke jongeren in de aanloop naar het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie: La jeune Hollande catholique, waar Cramer de belangrijkste 

praktische organisator van was.7 Met name deze studie geeft veel belangrijke informatie over 

Cramer, maar is al wat gedateerd. In Henk van den Bergs recentere studie In vrijheid gebonden 

gaat het voornamelijk over de strijd tussen liberale en conservatieve/confessionele publicistiek, 

met de nadruk op de katholieke pers in Nederland. Hij baseert zich in eerste instantie op 

krantenartikelen, en dat is begrijpelijk: de pers was het discussieplatform waarin de 

verschillende politieke meningen geventileerd werden.8 Emiel Lamberts, ten slotte, beschrijft 

de rol van het Comité de Genève vanuit een internationale context. Hij gaat niet in op de 

Nederlandse situatie. Wel schrijft hij veelvuldig over het internationale netwerk waar Cramer 

onderdeel van was. Hij richt zich voor wat betreft primair bronnenmateriaal op de 

briefwisselingen tussen Cramer en diens internationale partners in het comité, zoals onder meer 

te raadplegen in het Katholieke Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen en het KADOC in 

Leuven.9 

Hoewel deze drie auteurs een grondig inzicht bieden in de problematiek, is een nadere 

invulling van Cramers bijdrage aan de Nederlandse katholieke emancipatie mogelijk. Geen van 

de hier genoemde auteurs heeft namelijk het expliciete verband tussen Cramers 

associatiepogingen en de katholieke emancipatie benoemd. Toch zijn juist het groepsbewustzijn 

en het saamhorigheidsgevoel, die beide voort kunnen komen uit een dergelijke associatie, 

cruciale factoren in een emancipatieproces. Dat geldt eveneens voor het al dan niet toelaten van 

specifieke informatie binnen een associatie. De informatie die een bepaalde groep bereikt, via 

media of anderszins, maar ook de manier waarop de groep kennismaakt met die informatie, de 

emotie achter de informatievoorziening, kan een positieve, een negatieve of een neutrale 

invloed uitoefenen op het groepsgevoel.  Daarnaast speelt hier ook het internationale karakter 

van emancipatiebewegingen een rol. Beekelaar en Van den Berg hebben Cramer vooral vanuit 

een nationaal perspectief geduid, en Lamberts uitsluitend in een internationale context. 

 
7 G.A.M. Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren 

1847-1852 (Hilversum en Antwerpen 1964). 
8 Henk van den Berg, In vrijheid gebonden. Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over 

geloof, politiek en moderniteit (Nijmegen 2005). 
9 Emiel Lamberts, Het gevecht met Leviathan. Een verhaal over de politieke ordening in Europa, 1815-1965 

(Amsterdam 2011). 
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Wisselwerkingen met internationale geestverwanten en aandacht voor ontwikkelingen in het 

buitenland, met name in Frankrijk en Italië, komen in hun onderzoeken slechts zijdelings aan 

bod. Een nadere analyse van deze grensoverschrijdende wisselwerking tussen Nederland, de 

internationale katholieke kerk en de internationale katholieke lekenorganisaties kan ook 

bijdragen aan een beter begrip van Cramers rol in het katholieke emancipatieproces. 

Bovengenoemde auteurs hebben gebruikgemaakt van Jan Willem Cramers archief. Ook 

voor dit onderzoek ligt de nadruk op het archiefmateriaal van Cramer in Nijmegen en dat in 

Leuven, waartussen grote overlap bestaat. Met name zijn biografische aantekeningen, 

verzameld in zijn Liber Rationum, zijn gebruikt als bronmateriaal. Liber Rationum, een 

persoonlijk document waarin hij verantwoording aflegt over zijn denken en handelen in het 

verleden, was weliswaar geschreven voor zijn kinderen, maar biedt niettemin een gedetailleerde 

visie op de katholieke ontwikkelingen in de actieve jaren van Cramer. Daarnaast is ook 

veelvuldig gebruik gemaakt van Cramers verzamelde brieven en brievenboeken; vele 

duizenden ontvangen en verzonden brieven zijn bewaard gebleven in Nijmegen.10  

Na deze inleiding wordt in het eerste inhoudelijke hoofdstuk de geschiedenis van het 

ultramontanisme beschreven, een geschiedenis die, zich bewegend tussen papisme en 

antipapisme, tussen curialisme en conciliarisme, met name twee belangrijke filosofen van het 

negentiende-eeuwse katholicisme introduceert: de Franse liberaal-ultramontaan Félicité de 

Lamennais en zijn landgenoot, de liberaalkatholiek Charles de Montalembert. Hun rol in de 

katholieke emancipatie in Nederland kan nauwelijks onderschat worden. Lijnrecht 

daartegenover stond de Franse journalist Louis Veuillot, redacteur van het propagandablad van 

het radicale ultramontanisme, L’Univers, die met name in de hoofdstukken 2 en 4 een rol speelt. 

In hoofdstuk 3 worden de initiatieven van Cramer voor het organiseren van de Nederlandse 

katholieken tot aan 1848 beschreven. In dat jaar vond zijn ommezwaai plaats van een liberaal 

denkende katholiek naar een conservatieve pausgezinde. Het vierde hoofdstuk gaat vervolgens 

in op zijn activiteiten onder internationale ultramontaanse invloed, die met name sterk waren 

geënt op de ideeën van Veuillot. Het onderzoek wordt afgesloten met een conclusie, die 

antwoord geeft op de probleemstelling; bovendien worden de onderzoeksbevindingen in een 

 
10 Het Cramer-archief in het KDC in Nijmegen is vanaf maart 2020 gedurende een lange periode slechts beperkt 

toegankelijk geweest vanwege van overheidswege opgelegde coronamaatregelen. Daardoor was slechts een deel 

van het beoogde onderzoeksmateriaal raadpleegbaar. Noodgedwongen hebben enkele deelvragen die aanvankelijk 

waren geformuleerd hun weg niet gevonden in deze scriptie; ook moest de tijdspanne van het onderzoek 

aanzienlijk worden aangepast. Met name een systematische analyse van Cramers grensoverschrijdende 

correspondentienetwerk is blijven steken in een oriënterende fase. 
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grotere context geplaatst in de hoop een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de 

katholieke emancipatie in de negentiende eeuw in een transnationaal perspectief. 
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2. IN ULTRAMONTANIA – DE STRIJD OM DE PAUSELIJKE 

ALMACHT 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe het ultramontanisme zich heeft ontwikkeld vanaf de 

dertiende eeuw tot in de tweede helft van de negentiende eeuw in relatie tot de verschillende 

conciliegerichte kerkorganisatievormen. Er wordt aandacht besteed aan de opkomst van het 

liberaalkatholicisme van Lamennais en Montalembert, dat van grote waarde zou blijken voor 

het bereiken van de doelen van de Nederlandse katholieke beweging. Er wordt ook ingegaan 

op de Geneefse lekenorganisaties, waar Jan Willem Cramer een initiërende rol in heeft 

gespeeld, en die gedurende de eerste helft van de jaren zeventig van de negentiende eeuw een 

belangrijke informatieve functie hebben gehad in het internationale ultramontanisme. 

 

2.1 De Park-meeting 

 

Aan U, o Koning der eeuwen, 

Aan U blijft de zegekroon. 

Onsterflijk schittert Uw glorie 

Der wijzen spot ten hoon; 

De volkeren verdwijnen, 

Maar luider klinkt het lied, 

Der wereld zon blijft schijnen, 

Haar glansen sterven niet! 

 

Hoort, jubelend naadren de eeuwen 

Met psalmen vol hooger gloed, 

In breede koren weerklinken 

Den Koning hulde en groet. 

Hoe schateren hun zangen 

Langs aarde en luchtgebied: 

Den Koning aller eere 

Zij leven, liefde en lied!11 

 

Op woensdag 21 juni 1871, laat in de middag, schrokken de wandelaars op de 

Amsterdamse Plantage Parklaan op van een plotseling aangezette massale jubelzang. Uit 

 
11 Gerard Brom, Schaepman (Haarlem 1936) 16. 
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honderden kelen klonk het slotkoor uit een cantate, geschreven door priester/dichter Herman 

Schaepman en getoonzet door Johannes Verhulst. Het is denkbaar dat Schaepmans hymne voor 

velen als een getuigenis van diens oprechte godsgeloof geklonken heeft. Dat met de ‘Koning 

der eeuwen’ niet de christelijke God, maar paus Pius IX bedoeld werd, zal hen dan mogelijk 

ook bevreemd hebben. De Pius-cantate, zoals het stuk genoemd wordt, was bedoeld als 

adhesiebetuiging aan deze paus, die zichzelf, nadat hij verdreven was van zijn grondgebied, 

omschreef als ‘de gevangene van het Vaticaan’. Diens vijfentwintigjarig pontificaat werd door 

de katholieken in Nederland aangegrepen om hem op een waardige wijze te eren. Niet alleen in 

Amsterdam vond er een Piusfeest plaats, ook elders in het land vierden katholieken feest en 

werden bidprentjes en parafernalia aan de dolenthousiaste gelovigen verkocht. Ook buiten 

Nederland waren er feesten ter zijner ere. Nooit eerder had een paus zoveel steunbetuigingen 

ontvangen. 

 

 

 Poster t.b.v. Pius IX - 25-jarig pontificaat 

 

De bijeenkomst aan de Parklaan was de eerste grote manifestatie van katholieken in 

Nederland na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie van 1853, het startschot van de 

herorganisatie van de bisdomstructuur in het land. De dag begon ’s morgens met een mis in de 

St.-Catharinakerk aan de Amsterdamse Singel, waar veel prominente voorvechters van het 

katholieke herstel aanwezig waren. Internuntius Bianchi was er, en de aartsbisschop van Utrecht 

Andreas Ignatius Schaepman, de volle neef van Herman. Ook de Haarlemse bisschop Gerardus 

Petrus Wilmer was er, en de consul-generaal van de Kerkelijke Staat J.W. Hazeman. Er waren 

ook vooraanstaande katholieke leken, waaronder de schrijver Joseph Alberdingk Thijm, de 
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arts/journalist Jan Willem Cramer en de architect Pierre Cuypers.12 Een wapenschild van de 

paus, aanwezig in de kerk, beschreef de uitbundige stemming waarin de katholieken 

verkeerden: 

 

Neerlandia a Pio Nono restaurate exultat – Erroribus damnatis Syllabus truimphat – Doctorem 

infallibilem orbis terrarum proclamat – Immaculata concepta jubila em coronat.
13

 

Na de mis trokken de aanwezigen naar de Parklaan, waar een feest, dat door het organiserende 

comité omgedoopt was tot Park-meeting, tot in de avond doorging. In redevoeringen spraken 

de prominenten hun gevoelens uit over de katholieke doorbraak en vooral ook over het onrecht, 

de paus aangedaan. De sprekers hadden hun redevoering opgebouwd rondom een zestal 

‘motiën’, een eisen- en wensenpakket dat aan de aanwezigen werd voorgelegd. Na de 

openingswoorden van Alberdingk Thijm betrad de eerste spreker het podium: de 

vooraanstaande katholieke politicus Joseph Van Nispen tot Sevenaer. Van Nispen benoemde 

de grootsheid van Pius IX en roemde diens hervormingen. Als grootste vijand van de paus zag 

hij ‘de geest der eeuw’, de ‘volkswaan [...] bij de menigte’.14 Vooral het tijdschrift De 

Tijdspiegel moest het ontgelden: ‘een onzer aanzienlijkste bestrijders in het vaderland’.15 Van 

Nispen tipte tevens aan dat het initiatief tot de pausfeesten vanuit de groep van jonge leken 

kwam, ‘zonder dat zij de geestelijkheid voorbij wilde streven’.16 De tweede spreker was 

Herman Schaepman. In bevlogen bewoordingen prees hij de institutionalisering van het dogma 

van de onfeilbaarheid van de Paus tijdens het Vaticaanse Concilie van 1869-1870, wat hij zag 

als de ‘verlossing en zaliging van de menschheid’.17 Hij eiste onkreukbare trouw aan de 

gevangene van het Vaticaan, en een volkomen en onvoorwaardelijke onderwerping aan de 

decreten die tijdens het concilie aangenomen waren, en die na de beëindiging van de verdaging 

nog uitgevaardigd zouden worden.18 Als derde spreker kwam de Amsterdamse jurist Mr. H.A. 

des Amorie van der Hoeven aan het woord. Hij toonde zich verontwaardigd over de schending 

van de pauselijke soevereiniteit door de aanstormende troepen van Garibaldi, en riep op tot het 

verdedigen van de soevereine rechten van de Paus-Koning, de Papa-Re.19 Na dit gloedvol 

 
12 De Tijd, 23-06-1871, 1. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010262778:mpeg21:p001 
13 Het door Pius IX kerkelijk herstelde Nederland jubelt – De Syllabus zegeviert over de veroordeelde dwalingen 

– Het aardrijk verkondigt den onfeilbaren Leeraar – De Onbevlekt Ontvangen Maagd kroont den jubilaris. 
14 De Park-meeting. Redevoeringen gehouden op de feestelijke bijeenkomst van katholieken te Amsterdam, den 

21e juni, 1871 (Amsterdam 1871) 11. 
15 Ibidem, 7. 
16 Ibidem, 2. 
17 Ibidem, 39. 
18 Ibidem, 38-39. Het concilie was verdaagd vanwege de aanval van de strijders voor de eenwording van Italië, 

de risorgimento, op de Kerkelijke Staat. 
19 Ibidem, 48. 
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betoog was het woord aan Prof. J.A. de Rijk, priester/theoloog en filosoof. Hij sprak zijn 

dankbaarheid uit over het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie van 1853.20 Alberdingk 

Thijm sprak vervolgens woorden van verzet tegen de leerstellingen van de Revolutie en tegen 

haar hoofdbeginsel: het verwijderen van God en godsdienst uit de maatschappij en de staat.21 

Hij ageerde ook tegen de macht van de helft + 1, tegen democratische verworvenheden zoals 

die uit de liberale revolutie voortgekomen waren.22 Hij zag het pantheïsme als grondslag van 

de revolutionaire staatsleer en als ontkenning van God en van de aan Hem gerelateerde 

waarden, en onderschreef de stelling van Pius IX, dat dit pantheïsme als wortel van alle kwaad 

en ellende op de wereld veroordeeld moest worden.23 Scheiding van Kerk en Staat was, aldus 

Alberdingk Thijm, ontkenning van de ene waarheid, die de hele maatschappij, dus zowel staat 

als kerk, bezielde. Kerk en Staat zijn één, net zoals ziel en lichaam, zo stelde hij, en de scheiding 

daarvan was de ontkenning van de openbaring van God.24 De laatste motie werd ingediend door 

Tweede Kamerlid Mr. Leopold Haffmans. De strekking van zijn betoog was dat een 

‘onwankelbare gehoorzaamheid’ aan de katholieke Kerkvoogden, de curie en het episcopaat, 

noodzakelijk was.25 Alle zes de ‘motiën’ werden door de vergadering aangenomen. De 

afsluitende woorden werden gesproken door de aartsbisschop van Utrecht. Hij noemde deze 

Park-meeting ‘een verbond van eensgezindheid’.26 Wat vooral doorklonk in de toespraken was 

strijdvaardigheid: de walging over de denkbeelden van de Franse revolutie en een streven om 

deze denkbeelden, die steeds herkenbaarder werden in de moderne samenleving, te 

weerstreven. Er was strijd nodig, een strijd die moest eindigen met de definitieve overwinning 

van het ultramontanisme op het verderf van de moderne tijd. En de aanwezigen waren bereid 

deze strijdbijl op te nemen. 

 

2.2 Het ultramontanisme en de weerstand tegen de pauselijke almacht 

De geschiedenis van het ultramontanisme gaat terug tot de dertiende eeuw. De term is afgeleid 

van het Latijnse ultra montes, ‘aan gene zijde van de bergen’, en het werd zowel gebruikt als 

benaming voor een niet-Italiaanse paus, een papa ultramontano, als voor het streven naar 

 
20 De Park-meeting, 56. 
21 Ibidem, 67. 
22 Ibidem, 59. 
23 Ibidem, 60-61. 
24 Ibidem, 64-65. 
25 Ibidem, 72. 
26 Ibidem, 75. 
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onafhankelijkheid van het kerkelijk gezag en het staatsgezag.27 In navolging van de Italiaanse 

politiek-theoreticus Marsilius van Padua (1280-1342/1343), waren het aanvankelijk de Franse 

legisten die streefden naar een onvoorwaardelijke soevereiniteit van de vorst. In het parlement 

van Parijs hadden zij de leer van het droit divin des rois uitgedacht, en een belangrijke 

voorwaarde daarvan was het waken over de absolute onafhankelijkheid van de vorst in tijdelijke 

aangelegenheden. De juristen van Lodewijk IX (1226-1270) hadden in hun Li rois n'a point de 

souverain es choses temporeix geformuleerd, dat de koning van Frankrijk de macht over zijn 

rijk bezat nemini nisi a Deo, ‘niemand behalve van God’.28 De macht over zijn rijk had de 

koning toegewezen gekregen door God, en niet door de kerk, zo stelden zij. Tegenstand tegen 

deze legisten kwam vooral uit de hoek van de canonisten in Rome, die, beïnvloed door de 

theoloog Aegidius Romanus (Gilles van Rome, 1243-1316) en diens traktaat De ecclesiastica 

potestate, en geruggesteund door de toegenomen macht van de paus in de twaalfde en dertiende 

eeuw, de theorie van het curialisme propageerden. Deze stroming binnen de katholieke kerk 

streefde naar de handhaving van de pauselijke macht op zowel kerkelijk als op politiek gebied. 

Het stelde dat de paus en de bisschoppen als bestuurlijke instanties zeggenschap hadden op 

zowel kerkelijke als wereldlijke zaken, maar dat de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van 

paus en Heilige Stoel, daarin het laatste woord had. Canonisten werden door de legisten 

ultramontani genoemd, wat discutabel was. De school der ultramontani, zoals we die in de 

veertiende eeuw tegenkwamen in onder meer Montpellier en Toulouse, bestudeerde het 

Romeins recht, en niet het canoniek, kerkelijk recht.29 Ultramontaans had dus een heel andere 

betekenis dan we in de negentiende eeuw terug zullen zien, namelijk een juridische. 

De problematisering van de kerkelijke en wereldlijke macht van het pauselijk gezag is 

een constante in de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk. De tegenstellingen werden ook 

zichtbaar in de periode van het Westers Schisma (1378-1417), de periode volgend op de 

Babylonische ballingschap van de pausen uit Rome (1309-1376). Als tegenwicht tegen het aan 

populariteit winnende curialisme ontstond de stroming van het conciliarisme. Dit was 

ontwikkeld aan de universiteit van Parijs, en stelde dat de macht op kerkelijk terrein bij het 

Oecumenisch Concilie behoorde te liggen. Het beslissingsrecht zou niet bij de paus moeten 

liggen, maar bij de vergadering van bisschoppen. Van 4 november 1414 tot 22 april 1418 vond 

 
27 Jan Roegiers, ‘De gedaantewisseling van het Zuidnederlands ultramontanisme, 1750-1830’, in: Emiel 

Lamberts ed., De kruistocht tegen het liberalisme. Facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw 

(Leuven 1984) 11-37, aldaar 11. 
28 J.N.A.M. Huijbregts, Frankrijk en het Officie van Gregorius VII (Tilburg 1968) V. 
29 P. Gerbenzon, ‘Veranderingen in het recht en de rechtswetenschap bij de overgang van de Middeleeuwen naar 

de Nieuwe Tijd’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 87 (1972) 26-43, 

aldaar 36-37. 
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het Concilie van Konstanz plaats, dat een einde maakte aan het Schisma in de Roomse kerk. 

Eén van de resultaten was de Haec Sancta Synodus, een decreet over de autoriteit van een 

concilie. Het besluit dat het gezag van een concilie boven dat van een paus gesteld diende te 

worden, werd enige jaren later genomen in het Concilie van Bazel (1431). Dat betekende een 

overwinning van de conciliaristen op de canonisten, zij het dat de steun daarvoor acht jaar later 

alweer wegviel toen de rooms-katholieke kerk een verbond aanging met de oosters-orthodoxe 

kerken en de patriarch van Constantinopel het primaat van de paus erkende. Met name tijdens 

het bewind van Filips I van Castilië (1478-1506) lukten het de canonisten en theologen om het 

curialisme op de voorgrond te krijgen. De kluizenaar Augustinus Triumphus speelde hier een 

belangrijke rol in. Zijn hoofdwerk Summa de potestate ecclesiastica, gedrukt in 1473, diende 

als leidraad voor het herstel van de pauselijke macht. Triumphus’ conclusie ‘bonum papae 

maius quam totius ecclessiae’ is door Weiler terecht gekarakteriseerd als radicaal totalitair.30 

Dit autocratisch streven was vanaf eind vijftiende eeuw in de politiek van de Heilige Stoel 

aanwezig. Deze ontwikkeling betekende de nekslag voor de conciliaristische stroming, zoals 

De Vries aangeeft in zijn Ketters, maar het betekende niet het einde van het conciliaire denken.31 

Verzet tegen de almacht van de paus bleef eveneens een blijvend element in de Roomse kerk. 

In 1640 verscheen in Frankrijk, enkele jaren na de dood van de theoloog-auteur 

Cornelius Jansenius (1585-1638), een studie die zowel de katholieke ontwikkelingen als het 

absolutisme van die jaren ter discussie stelde: Augustinus. De hieruit voortgekomen beweging 

van het jansenisme bepleitte een ascetische levensstijl. De belangrijkste vertegenwoordiger van 

deze beweging was Antoine Arnaud, die met zijn De la Fréquente Communion (1643) de 

jansenistische doelstellingen begrijpelijk maakte voor een groot publiek. Ook Blaise Pascal 

mengde zich in de strijd met zijn Lettres Provinciales (1657, onder het pseudoniem Louis de 

Montalte), waarin hij de weerstand van de jezuïeten tegen de idealen van de jansenisten aanviel. 

In de binnen de kerk lopende discussies over de onfeilbaarheid van de paus nam het jansenisme 

een conciliaristisch standpunt in: zij bekritiseerde de almacht van de Heilige Stoel. Rome 

reageerde fel. In drie pauselijke bullen werden de standpunten van de jansenisten bestreden: 

Cum occasione (1653), Vineam Domini (1705) en Unigenitus (1713). Een volledige uitbanning 

van de ideeën bleef echter buiten het bereik van de kerk en de staat: de aanhangers van het 

jansenisme genoten de bescherming van de steeds machtiger wordende hoge Franse adel. Het 

jansenisme lag ook aan de basis van de kerkscheuring in de noordelijke Nederlanden in 1723, 

 
30 A.G. Weiler, De middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd 

(Nijmegen 1992) 22. 
31 Theun de Vries, Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht (Amsterdam 1982) 467. 
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het Utrechts schisma, nadat Rome de van jansenisme beschuldigde aartsbisschop Petrus Codde 

had ontslagen. Hieruit voortvloeiend was de Oud-Bisschoppelijke Clerezie, later Oudkatholieke 

Kerk genoemd. Het was in deze periode dat de rooms-katholieke kerk poogde de tegendraadse 

krachten in eigen kring te smoren door een paus uit het verleden op een voetstuk te plaatsen. 

Het ging hier om Gregorius VII, die het pontificaat bekleedde van 1073 tot zijn dood in 1085, 

en die als voorvechter van de vrijheid van de kerk werd gepositioneerd. Diens belangrijkste 

wapenfeit was de excommunicatie van koning Hendrik IV en het herroepen van de verplichting 

van diens volgelingen tot trouw aan hun vorst. In september 1728 werd een breviergebed ter 

ere van Gregorius verplichte kost voor alle geestelijken. Vooral in Frankrijk was de weerzin 

tegen deze inmenging in interne aangelegenheden groot. In zijn hoofdwerk L'Avocat du diable, 

ou Mémoires historiques et critiques sur la vie et sur la légende du pape Grégoire VII (Parijs 

1743) verzamelde de jansenist en anticurialist abbé Adam (anoniem) arresten, mandementen en 

openbare breven, die tegen dit zogenoemde Gregoriusofficie waren ingebracht. Volgens 

Huijbregts in diens proefschrift die handelt over deze officie is dit werk van Adam vrij 

betrouwbaar, en heeft het sterk bijgedragen aan de steeds slechter wordende betrekkingen 

tussen Rome en Parijs.32 

In Parijs was ondertussen een nieuwe, sterk groeiende beweging ontstaan, het 

gallicanisme. Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), grondlegger van de theologische basis 

voor het absolutisme en het droit divin, schreef zijn Gallicaanse Artikelen (1682), waarin hij 

onder meer stelde dat de rooms-katholieke paus, bij de uitoefening van zijn macht, de 

instellingen, regels en gebruiken van de Franse Kerk en het Franse rijk onverkort diende te 

handhaven. Ook hier wordt dus de episcopale macht boven de curiale macht gesteld. Wauters 

spreekt van een gallicanisme als staatsgodsdienst.33 De door Bossuet beschreven voorrechten 

voor de Franse kroon ten koste van het centraal pauselijk gezag werden volledig onderschreven 

door Lodewijk XIV. Toen paus Alexander VIII dit gallicanisme verwierp dreigde er een nieuw 

schisma. Lodewijk haalde bakzeil en trok de Gallicaanse Artikelen in (1693). Dat liet overigens 

onverlet dat het gallicanisme in de akten van de parlementen geregistreerd bleef, en dus ook 

zijn geldigheid behield. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw rakelde Justinus Febronius (1701-1796), 

pseudoniem voor Johann Nikolaus von Hontheim, hulpbisschop van Trier en rechtsgeleerde, 

de discussie weer op in zijn Justini Febronii Juris consulti, De Statu Ecclesiæ et legitimâ 

 
32 Huijbregts, Frankrijk en het Officie van Gregorius VII, V. 
33 Bart Wauters, Recht als religie. Canonieke onderbouw van de vroegmoderne staatsvorming in de Zuidelijke 

Nederlanden (Leuven 2005) 94. 
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potestate Romani Pontificis Liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos 

compositus (Bouillon 1763). Zijn stellingname was beduidend radicaler dan die van Bossuet. 

Zijn doel was om een toenadering tot de protestantse kerken te bereiken, en zijn middelen 

daartoe waren de volledige afwijzing van het monarchistische stelsel binnen de katholieke kerk 

en het terugdringen van de centralistische macht van de Heilige Stoel. De paus was in feite 

slechts een primus inter pares, zo stelde hij, want de feitelijke jurisdictie lag bij het hele 

Godsvolk, vertegenwoordigd door de bisschoppen in nationale concilie.34 Voor wat dit betreft 

week het zogenoemde febronianisme niet af van het conciliarisme en het gallicanisme. Een 

vervlechting van conciliarisme en katholiek Verlichtingsdenken, zo typeert Lehner dit werk.35 

Febronius pleitte voor de herinvoering van nationale en provinciale kerkelijke vergaderingen, 

synodes, en stelde dat tegenwerking door de paus genegeerd zou moeten worden. Eventueel 

zou de keizer, samen met de bisschoppen, het voortouw moeten nemen in de institutionalisering 

van de episcopale macht. Zoals te verwachten reageerde de Romeinse Curie snel en afwijzend. 

Op 21 mei 1764 gaf paus Clemens XIII opdracht om alle exemplaren van de Justini Febronii 

Juris consulti te vernietigen. Daar werd zo goed als geen gehoor aan gegeven. De Duitse 

bisschoppen waren sowieso wars van beïnvloeding door Rome, zij streefden in deze jaren 

vooral naar een van Rome onafhankelijke status. 

Ook de Habsburgse monarch Jozef II nam Febronius’ stellingen over. Hij hernoemde 

het febronianisme, ter meerdere eer en glorie van zichzelf, tot jozefinisme. De anticurialistische 

plannen van de Oostenrijkse diplomaat en politicus Wenzel Anton von Kaunitz (1711-1794) 

werden door Jozef II drastisch in praktijk gebracht: kloosters werden gesloten en hun 

bezittingen geconfisqueerd, en de opleiding van priesters en stichting van seminaries kwamen 

in overheidshanden. Ook in het jozefinisme gold dat de kerkelijke macht bij de bisschoppen 

moest liggen, al was het alleen maar omdat deze makkelijker onder controle te houden waren. 

Ondertussen werden ook in de Duitse staten de messen geslepen. In de Synode van Pistoia en 

het Congres van Ems (1786) werd de Roomse kerk beticht van ongeoorloofde inmenging in 

Duitse bisdommen. In 1789 volgde een nieuwe banvloek op het febronianisme door de Heilige 

Stoel, maar toen stonden de barricaden al opgesteld. De discussie over de relatie tussen kerk en 

staat kwam nog meer op scherp te staan gedurende de Franse revolutie. De volledige 

privatisering van religiositeit, door de Fransen aangeduid met het begrip laïcité, bracht de 

Franse staat er toe zich te beperken tot hooguit het erkennen van religieuze instituties en het 

 
34 Ulrich Lehner, ‘Johann Nikolaus von Hontheim's Febronius: A censored bishop and his ecclesiology’, Church 

history and religious culture 88 (2008) 205-233, aldaar 209. 
35 Ibidem, 205. 
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onderhouden van gebouwen. Religie was geen staatsaangelegenheid meer. En als kers op de 

taart werd ook het einde van het pausschap aangekondigd: het Franse Directorium noemde paus 

Pius VI na zijn dood in gevangenschap in 1799 ‘de laatste paus’.36 

De hele achttiende eeuw was het begrip ultramontanisme gebruikt door tegenstanders 

van de papale macht. Hun anticurialisme was vooral ook gevoed door de exorbitante rijkdom 

van de hogere clerus.37 Ultramontaans werd door de anticurialisten dan ook vooral als een 

scheldwoord gebruikt, met als gevolg dat de rooms-katholieken het steeds meer als geuzennaam 

gingen beschouwen.38 

Het aangekondigde einde van het pausschap liet op zich wachten. Er waren pogingen 

om de verwijdering tussen curie en episcopaat te slechten door binnen de katholieke kerk een 

liberale richting te ontwikkelen. Een belangrijke voorvechter hiervan was de Franse priester, 

filosoof en politiek schrijver Félicité de Lamennais (1782-1854). Lamennais was zeer 

geïnspireerd door het traditionalisme van Edmund Burke, zoals hij die beschreven had in zijn 

Reflections on the Revolution in France (1790). Traditionalisten zoals Burke verwierpen de 

idee van de natuurlijke goedheid en volmaakbaarheid van mensen: de menselijke irrationaliteit 

werd door de verlichtingsfilosofen genegeerd, terwijl feilbaarheid en zondigheid juist inherent 

in de mens aanwezig zijn. Een politiek stelsel gebaseerd op rationaliteit was voor hen dan ook 

verwerpelijk. De theorie van de traditionalisten had veel invloed op de katholieken, die in deze 

periode op zoek waren naar een symbiose van religie en politiek. Lamennais gebruikte Burke’s 

traditionalisme om tot een politieke (leken)theologie te komen.39 In 1817 schreef hij Essai sur 

l’indifférence en matière de religion, waarin hij de onverschilligheid ten opzichte van de 

godsdienst hekelde en tevens waarschuwde voor het individualistisch rationalisme van de 

verlichtingsdenkers, dat hij als bedreiging voor de samenhang in de maatschappij zag. Hij 

verklaarde zich ultramontaans in La religion considérée dans ses rapports avec l’ordre 

politique et civil (1825): zonder de paus geen christendom, en zonder christendom geen 

maatschappij.40 Ook zijn anti-gallicanisme bevestigde zijn gerichtheid op de Roomse kerk. 

 

 
36 De Valk, Roomser dan de paus?, 123. 
37 https://historiek.net/franse-revolutie-tijdlijn-oorzaken-samenvatting/71927/. Geraadpleegd 28-10-2019. 
38 Roegiers, ‘De gedaantewisseling van het Zuidnederlands ultramontanisme’, 13. 
39 Henk van den Berg, In vrijheid gebonden. Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over 

geloof, politiek en moderniteit (Nijmegen 2005) 40. 
40 Ibidem, 61. 
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Félicité de Lamennais, 1782-1854 

 

Maar Lamennais ging verder en, zoals bleek, ging hij te ver. In 1828 richtte hij 

de Congrégation de Saint-Pierre op, een intellectuele groepering die een antwoord moest 

formuleren op de aanvallen van de verlichte filosofen op het gezag van de paus. Opvallend was 

dat het ultramontanisme van deze denktank niet gepaard ging aan een antiliberalisme. Het prees 

het vrijheidsstreven van de liberalen op het gebied van godsdienst, maar verwierp, zoals 

hierboven al vermeld, het individualistische karakter van hun politiek. Lamennais’ stelling was 

dat de raison générale doorslaggevend was voor het verkrijgen van zekere kennis, en niet de 

individuele rede. Met raison générale bedoelde hij de gemeenschappelijke inzichten en 

oordelen waarover de mensheid vanaf haar ontstaan beschikt en die cruciaal zijn voor haar 

voortbestaan. De bron van die inzichten en oordelen waren de goddelijke openbaring en de 

goddelijke inspiratie. Dit stelsel noemde hij le sens commun (het natuurlijke verstand van allen), 

en die was essentieel voor zijn liberaal-ultramontanisme.41 In Des progrès de la Révolution et 

de la guerre contre L’Église (1829) verbond hij het katholicisme met het liberalisme: door het 

katholicisme te liberaliseren zou het liberalisme gekerstend worden.42 Bornewasser heeft dit 

omschreven als één grote herkerstening van de staat.43 Lamennais’ streven was een innige 

relatie tussen volk en altaar, waarbij voor de troon geen plaats meer was, en om dat te bereiken 

was een volstrekte scheiding van staat en kerk noodzakelijk. De koppeling tussen dit 

liberaalkatholicisme en ultramontanisme zou volgens hem tot stand te brengen zijn door het 

aanhalen van de banden met het centrum van de kerk. Lamennais propageerde daarmee een 

verzoening tussen de katholieke kerk en de liberale staat, met een grote rol voor de paus, een 

liberaal-ultramontanisme. In feite ‘hengelde’ hij naar een liberale paus, maar dat zag Gregorius 

 
41 H.P.G. Quack, De socialisten. Personen en stelsels. Derde deel: het tijdvak tussen de jaren 1830 en 1850. 

Eerste gedeelte: Frankrijk (Baarn 1977) 289. Quack zag Lamennais als wegbereider voor het socialisme. 
42 Van den Berg, In vrijheid gebonden, 63. 
43 J.A. Bornewasser, ‘Seculariserende tendensen na de middeleeuwen’, in: idem, Kerkelijk verleden in een 

wereldlijke context (Amsterdam 1989) 175-201, aldaar 193. 
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XVI, aan de macht sinds 1830, niet zo zitten. De paus was niet zozeer tegen de versterking van 

de band tussen kerk en volk, maar wel wanneer dit uitging van de vrijheidsprincipes van de 

liberalen. De scheiding van kerk en staat zou binnen een jaar of vijf uitgroeien tot een 

geestverwantschap binnen de katholieke kerk, maar deze was toch meer gebaseerd op de 

ideologie van Lamennais’ landgenoot, de politicus en schrijver Graaf Charles de Montalembert, 

waarover in het vervolg meer. 

In 1832 zette Gregorius de tegenaanval in. Hij publiceerde de encycliek Mirari vos, 

waarin hij, zonder diens naam te noemen, Lamennais veroordeelde. Twee jaar later sloeg deze 

terug met de Paroles d’un croyant (1834), waarin hij pleitte voor vrijheid en democratie, met 

een beschuldigende vinger wees naar alle onderdrukkende machten (lees: de Roomse kerk), en 

het volk opriep om zich van de onderdrukkers te bevrijden uit naam van Christus. In hetzelfde 

jaar nog kwam een nieuwe pauselijke veroordeling, de Singulari nos, waarin de leer van de sens 

commun werd verworpen. De tegenstelling tussen het liberaalkatholicisme en het 

ultramontanisme leek hierna onoverbrugbaar, maar nieuwe pogingen om die brug te slechten 

bleven niet uit. 

De reactie van Gregorius op Lamennais was vanuit diens papocratische omgeving 

verklaarbaar. De Kerkelijke Staat werd geregeerd door priesters, die de schaarse, vrijkomende 

baantjes inpikten en alleen opgaven wanneer het niet anders kon, dat wil zeggen wanneer ze 

horizontaal de overheidsgebouwen uitgedragen werden. Een pensioenleeftijd was er niet. Blind, 

krom of lam, ze bleven zitten zo lang het protectiesysteem dat verlangde, zo stelt Wim Zaal.44 

De clerus had niet alleen alle machtsposities in handen, maar er werd ook van de clerici 

verwacht dat zij hun familie en intimi aan baantjes en aan huwelijkspartners hielpen, een 

studieplaats bezorgden of tot pastoor op lieten leiden. En, zoals eerder vermeld, hadden ze zich 

omringd door een exorbitante rijkdom. Een dergelijke gerontocratie, zoals Wim Zaal deze 

Kerkelijke Staat typeerde, was niet bij machte zich te moderniseren.45 Iedere poging om die 

conservatieve muur te beslechten, zowel van binnen als van buiten de kerk, stuitte op een 

welhaast immobiele weerstand.46 

Het ultramontanisme als radicaal pausgetrouwe katholieke beweging komen we pas 

tegen in de negentiende eeuw, als een militant verweer tegen de moderniteit van de 

Verlichtingsdenkers en tegen de liberale tendensen in de eigen kring. Dit ultramontanisme 

 
44 Wim Zaal, ‘Vaticaan contra volk. De negatieve opstelling van Pius IX’, in: Groniek. Historisch Tijdschrift 166 

(2005) 61-72, aldaar 62. 
45 Ibidem, 62. 
46 Ibidem, 61. 
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moet, zo stelt Emiel Lamberts, gezien worden als een negentiende-eeuwse katholieke variant 

van het antiliberale traditionalisme.47 Een terugverlangen naar het ancien régime, waarin de 

gemeenschap prevaleerde boven het individu, en waarin godsdienst een bepalende rol speelde. 

Religie zou, volgens dit ultramontanisme, niet alleen het ‘denken en leven’ moeten beheersen, 

maar ook de politieke orde.48 Gregorius mag gezien worden als de personificatie van dit 

antiliberale traditionalisme. Aanvullend hierop kan gesteld worden dat het ultramontanisme van 

de negentiende eeuw een variant is van die van de achttiende eeuw. 

Gedurende de eeuwen was het doel van het ultramontanisme om de pauselijke almacht 

te herstellen dan wel te handhaven, maar in de katholieke kerk van de negentiende eeuw zien 

we een omslag in de praktische uitoefening daarvan: de Roomse kerk ging processen van de 

staats- en natievorming gebruiken om zich te organiseren en om zodoende haar machtsgebied 

te vergroten: bureaucratisering, centralisering, uniformering, scholing en mobilisering van de 

katholieke massa, en het gebruik van moderne communicatiemiddelen.49 Het ultramontaans 

antimodernisme vertoonde sterke parallellen met de moderniserende staats- en natievorming. 

De Coninck heeft de ultramontanen van de tweede helft van de negentiende eeuw dan ook 

gekenschetst als ‘antimoderne moderniseerders’.50 Deze omslag kwam tot stand onder 

auspiciën van de opvolger van Gregorius, paus Pius IX. 

 

2.3 Pio nono en de dwalingen van de moderne tijd 

In 1846 nam Giovanni Maria Mastai-Ferretti het pontificaat van Gregorius over. Hij nam de 

naam Pius IX aan (Pio nono in het Italiaans). Het liberaalkatholieke volk haalde opgelucht 

adem: na de reactionaire jaren van Gregorius leek Pius een ommezwaai richting progressiviteit. 

Zijn eerste beslissingen waren hoopgevend: een amnestieregeling voor politieke gevangenen 

en een verruiming van de persvrijheid. Alle hoop was gericht op de acceptatie van verlichte 

ideeën zoals die ook buiten de kerk steeds meer in zwang raakten. Maar zo verlicht was Pius 

niet. Hij stond algemeen bekend als een beminnelijk man, een vader voor zijn volk. Een man 

die graag glimlachende gezichten om zich heen had, en het leek ook wel dat dat het doel van 

zijn besluitvorming was: hij wilde zijn omgeving tevreden houden. Maar, zo constateert Wim 

Zaal, hij had weinig politiek instinct, weinig theologische bagage en had ook weinig 

 
47 Emiel Lamberts, ‘Het ultramontanisme in België, 1830-1914’, Emiel Lamberts ed., in: De kruistocht tegen het 

liberalisme: facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw (Leuven 1984) 38-63, aldaar 38. 
48 Ibidem, 38-39. 
49 Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 (Hilversum 2005) 83-84. 
50 Ibidem, 83; Siep Stuurman, ‘De Nederlandse staat tussen verzuiling en moderniteit’, in: F. van Besouw ed., 

Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland (Groningen 1987) 263-283, aldaar 270. 



25 

 

doorzicht.51 Zijn belangrijkste streven was toch vooral het behoud van zijn autoriteit, maar dat 

streven verstopte hij achter een pose van goed vaderschap. Democratie, openbaarheid van 

staatsfinanciën, machtsdelegatie aan leken, het waren geen punten die op zijn politieke agenda 

stonden. De sturing van zijn Kerkelijke Staat lag in handen van de top van de kerkelijke 

hiërarchie: de Heilige Stoel, bestaande uit hemzelf en de staatsecretarie. Pontifices als 

bisschoppen en lagere clerus, en zeker ook de lekenorganisaties binnen de kerk, waren uit den 

boze, want nauwelijks stuurbaar. De term reactionair valt nogal eens, en in het curiale streven 

naar een autoritair en centralistisch bestuursmodel, volledig onderhorig aan de paus, bleef 

inderdaad geen ruimte over voor een weerwoord. Pius reageerde steeds emotioneler en 

impulsiever op tegenstanders van zijn denkbeelden, die hij ging beschouwen als persoonlijke 

vijanden. Hem werd grootheidswaanzin en despotische neigingen verweten, en sommigen 

twijfelden zelfs aan zijn verstandelijke vermogens.52 Maar desondanks werd hij binnen de 

kringen van zijn geloofsgenoten meer en meer gezien als een cultfiguur. Pius’ streven werd in 

hoge mate bepaald en ook bemoeilijkt door de politieke veranderingen die tijdens de eerste 

periode van zijn pontificaat plaats vonden, en dan met name de irredentistische tendensen die 

Italië in die jaren opschudde. Over zijn gedachten hierover liet hij geen twijfel bestaan: in een 

Herderlijke Brief aan de katholieke gelovigen in 1865 gaf hij aan dat zijn Kerkelijke Staat werd 

belaagd door ‘goddelooze ondernemingen van slechte menschen , die [...] getracht hebben door 

hunne bedriegelijke meeningen en allerverderfelijkste geschriften de grondslagen der 

katholieke godsdienst en der burgerlijke maatschappij te ondermijnen, alle deugd en 

regtvaardigheid te vernietigen, aller geest en hart te bederven, en zoo de onvoorzigtige lieden, 

maar vooral de onbedrevene jeugd van het regte pad der zedelijkheid af te leiden, haar 

jammerlijk te bederven, in de strikken der dwaling te verwikkelen, en ze eindelijk aan den 

schoot der katholieke Kerk te ontrukken’.53 De volkswaan was zijn vijand, maar ook socialisten, 

communisten, geheime genootschappen, Bijbelse genootschappen en clerico-liberale 

genootschappen.54 Allen die het op zijn wereldlijke macht voorzien hadden waren zijn vijanden. 

De staatssecretaris van de Kerkelijke Staat, de voorzichtige diplomaat Giacomo Antonelli, 

probeerde de naar achtervolgingswaan neigende reacties van Pius IX te temperen, maar zijn 

macht was beperkt. Zeker gezien de belangrijke rol die leken in de hierna beschreven 

ontwikkelingen speelden, zijn de vraagtekens die geplaatst worden bij de werkelijke macht van 
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Pius gerechtvaardigd, maar volgens Nijsten waren het toch vooral de paus zelf en een groepje 

ultramontaanse geestverwanten, de congregatie van de Propaganda Fide, die de religieus-

politieke lijnen in deze periode uitzetten.55 

De macht van de ultramontaanse kring rondom Pius IX werd steeds hechter. Waar in 

het verleden de almacht van de paus op een steeds terugkerende weerstand kon rekenen vanuit 

decentraliserende tendensen, was er nu een ontwikkeling waarin de paus als een alleen 

heersende monarch de scepter kon zwaaien. Conciliarisme, gallicanisme, jozefinisme en 

febronianisme, het waren kreten uit voorbije tijden. De liberale invloed op het katholicisme, de 

naweeën van het denken van Lamennais, bleef zich echter nog roeren. Charles de Montalembert 

pleitte in een toespraak op 20 augustus 1863, tijdens het eerste internationale 

katholiekencongres in Mechelen, voor een vrije Kerk in een vrije Staat, een verzoening tussen 

de katholieke kerk en de democratie, en een aanvaarding van de moderne, burgerlijke en 

politieke vrijheden.56 Hij sprak van gewetensvrijheid, wat volledig indruiste tegen de waarden 

van de Romeinse curie.57 

 

 

          Charles de Montalembert, 1810-1870 

 

 

Montalembert vond een radicaal-ultramontaanse stroming tegenover zich, geïnspireerd 

door de Franse journalist Louis Veuillot. Deze laatste had zich ontwikkeld tot ‘het orakel van 

de lagere clerus’ en zijn levendige taal werd ook door het volk begrepen.58 Dat mag betwijfeld 
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worden voor de goed doordachte retoriek van Montalembert. Dit ‘neigen naar het volk’ sloot 

overigens aan bij een in opgang zijnde anti-intellectualistische ontwikkeling binnen de kerk. 

Zowel de liberaalkatholieken als de radicale ultramontanen streefden eenzelfde doel na, 

namelijk de versterking van de autonomie van de kerk, met daaraan onlosmakelijk gekoppeld 

een verzet tegen de staatsalmacht. De vrijheidsopvatting van beide stromingen was echter 

verschillend: de ultramontaanse geprivilegieerde vrijheid stond lijnrecht tegenover de 

liberaalkatholieke algemene vrijheid.59 Dit verschil van inzicht kan gezien worden als het 

belangrijkste geschilpunt tussen liberalen en conservatieven binnen de kerk, en zorgde voor een 

verdere verharding van de standpunten en tot een zekere onverdraagzaamheid. Die verharding 

was de virulent antisemitische fanaticus Veuillot overigens wel toevertrouwd. De Roomse kerk 

reageerde uiterst gewiekst: als these waren de moderne vrijheden te verwerpen, maar als 

hypothese, als tijds- en contextgebonden maatregelen, waren ze aanvaardbaar voor katholieken 

en konden ze benut worden ten dienste van de religie.60 Montalembert moest een stap terug 

doen, maar zou in het vervolg een belangrijke rol blijven spelen in de katholieke politieke 

emancipatie. 

Het antiliberalisme en antimodernisme waren, zoals we al zagen, in beton gegoten door 

de voorgangers van Pius IX, en dan met name door Gregorius XVI. Pius verzamelde alle 

snippers tegenstand tegen de pauselijke almacht uit eerdere encyclieken en documenten, en 

vatte deze samen in zijn beroemde Syllabus Errorum, een lijst van tachtig ‘dwalingen van de 

moderne tijd’. In zijn encycliek Quanta Cura van 8 december 1864 bracht hij de Syllabus in 

stelling. Een hele reeks ‘gruwelsmetten’ moest er aan geloven: pantheïsme, naturalisme, 

rationalisme, indifferentisme, socialisme, communisme, de moderne zedenleer en alle twijfels 

over de rechtmatige soevereiniteit van de paus van Rome.61 De laatste van de tachtig dwalingen 

stelde dat de paus zich niet en nooit mocht verzoenen of overeenstemmen met de vooruitgang, 

het liberalisme en de moderne beschaving, waarmee de rooms-katholieke kerk zich in theorie 

volledig buiten de moderniteit plaatste.62 We zagen al dat de praktijk daarvan verschilde. De 

gewenste almacht van de paus concretiseerde zich nog verder in een stelling die in september 

1865 naar voren werd gebracht: de pauselijke onfeilbaarheid. De bedoeling was overigens om 

dit tijdens een concilie als onderdeel van het achttiende eeuwfeest van de kerk op 20 juli 1866 

voor te leggen aan de bisschoppen, zo valt in het Utrechtsch provinciaal en stedelĳk dagblad 
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van 28 september te lezen.63 Dat plan ging niet door. Over die onfeilbaarheid is, bedoeld of 

onbedoeld, nogal wat misverstand ontstaan binnen de wereld van de katholieke gelovigen. De 

onfeilbaarheid betreft uitsluitend uitspraken over geloof en moraal, die door de paus vanuit zijn 

apostolische positie ex cathedra gedaan worden en die voor de katholieke kerk bindend zijn. 

Ook dit was geen noviteit in het pauselijk denken: al ten tijde van het jansenisme in de 

zeventiende eeuw was sprake van de onfeilbaarheidskwestie, zoals we al eerder constateerden. 

Ondertussen had de curie voldoende vertrouwen in de machtsbasis van Pius IX om een 

internationale, bisschoppelijke vergadering samen te roepen om de kwesties van de Quanta 

Cura en het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid te beoordelen en, vooral ook, te accepteren. 

Op 8 december 1869 kwamen de bisschoppen bijeen in het Eerste Vaticaans Concilie in Rome, 

ook wel Vaticanum I genoemd. De dreiging van het liberalisme had in de voorgaande jaren 

serieuze vormen aangenomen, de Italiaanse liberalen stonden al vóór de poorten van Rome, en 

het concilie kan dan ook beschouwd worden als een internationaal credo in de antimoderne 

ontwikkelingen van de rooms-katholieke kerk. Het concilie leverde twee belangwekkende 

resultaten op: in de constitutie Dei Filius van 24 april 1870 werden het pantheïsme, 

materialisme en rationalisme nadrukkelijk verworpen, en in de constitutie Pastor Aeternus van 

18 juli 1870 werd het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid in de Roomse kerk 

geïnstitutionaliseerd. 

De inname van Rome op 20 september van datzelfde jaar door het Italiaanse leger onder 

leiding van generaal Raffaele Cadorna betekende het einde van de Kerkelijke Staat. Het 

vrijwilligersleger van Pius, de zoeaven, trok zich ijlings terug. Het Eerste Vaticaans Concilie 

werd voor onbepaalde tijd opgeschort, de bisschoppen gingen naar huis en de paus verschanste 

zich in het enige plekje in Rome dat niet bezet was, het Vaticaan. Zijn klaagzang, verwoord in 

zijn propagandistische martelaarsaureool ‘de gevangene van het Vaticaan’, werd ingezet om de 

West-Europese katholieke publieke opinie aan te zetten zich bij de nationale regeringen te 

beklagen over het verlies van zijn soevereiniteit. Het bereiken van de publieke opinie, de massa 

van de katholieke gelovigen, was een taak die, hoe vreemd ook in het licht van de reactionaire 

curiale politiek die de paus voerde, kwam te liggen bij een semi-geheime groep leken die bereid 

was het Pauselijk Woord te verspreiden naar de verschillende natiestaten: het Comité van 

Genève, of wel de Zwarte Internationale. 
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2.4 De Zwarte Internationale en de verspreiding van het Woord 

Waar Pius op aanstuurde was het bespelen van de publieke opinie. Door de massa te organiseren 

zou de wereld zich tegen de in zijn ogen verwerpelijke machtsgreep in Italië keren. Maar 

voordat die massa georganiseerd kon worden, moest er eerst geïnformeerd worden: de 

communicatielijnen naar de West-Europese landen dienden uitgezet te worden. Tot dan toe 

bereikten de pausen via Herderlijke Brieven hun gelovige achterban, maar de omvang van die 

schrijfsels was nogal beperkt. Deze brieven werden vertaald door de bisschoppen en 

voorgelezen tijdens de eucharistievieringen. Vanaf 1850 verscheen het Romeinse tijdschrift La 

Civiltà Cattolica. Het doel van de jezuïtische publicisten van het blad was om, op het hoogste 

intellectuele niveau, de standpunten van de paus in religieuze en politieke aangelegenheden 

uiteen te zetten. In artikelen werd geschreven over katholieke reacties op de maatschappelijke 

ontwikkelingen na 1789, en over de sinds de contrareformatie bestaande denkrichting binnen 

de katholieke kerk.64 De publicaties stonden onder toezicht van de Heilige Stoel: zonder 

toestemming mocht niet gepubliceerd worden. Ook de Syllabus Errorum werd breed 

uitgemeten in het tijdschrift, evenals de pauselijke onfeilbaarheid en Vaticanum I. In 

contemporaine geschriften werd zelfs gesteld dat La Civiltà een flinke invloed uitoefende op 

de discussies tijdens het concilie, dat er zelfs sprake van was dat ze die beheersten.65 Dat het 

blad zich daarmee op het pad van de politiek begaf, werd niet door iedere betrokkene volledig 

geaccepteerd. Zo had de Nederlandse overste generaal van de jezuïeten Jan Roothaan zijn 

bedenkingen tegen deze politisering. Maar belangrijker was de vraag of de massa wel bereikt 

kon worden via intellectuele uiteenzettingen. Noch de Europese diplomatie, noch de publieke 

opinie stelden veel belang in de inname van de Eeuwige Stad, zo heeft de historicus Lamberts 

geconstateerd.66 Daarnaast was de internationale politieke situatie niet zodanig dat Europese 

mogendheden het risico durfden te nemen om in een Italiaans-Vaticaanse escalatie terecht te 

komen. Het gevaar dat de Frans-Pruisische oorlog zich uit kon breiden tot een Europees conflict 

was tenslotte niet ondenkbaar. Politiek en diplomatie waren in deze tijd niet de toegangswegen 

tot de katholieke gelovigen. En de door La Civiltà Cattolica ingeslagen intellectuele weg leek 

nogal heilloos. Om de door Pius IX beoogde grote getallen te bereiken, waren andere 

communicatielijnen nodig. De landelijke dagbladen dienden ingezet te worden om de pauselijke 
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propaganda te verspreiden. Dat de paus daarin zijn toevlucht zocht bij de door hem 

verafschuwde leken was op zijn minst opvallend. 

De oproep van de paus om steun voor de teruggave van zijn grondgebied werd 

weliswaar niet in politieke en diplomatieke kringen gehonoreerd, maar er waren toch katholieke 

leken die zich er hard voor wilden maken. Een van de initiatiefnemers was de Amsterdamse 

arts/journalist Jan Willem Cramer. Hij was in het voorafgaande decennium, via contacten met 

de Belgische financier en zelfbenoemde Napoleon van het Europese geldwezen Lagrand-

Dumonceau en de eerder genoemde radicaal Louis Veuillot, onderdeel geworden van een 

internationaal katholiek netwerk, en hij wilde dit netwerk gebruiken om de pauselijke oproep 

vorm te geven. Die contacten lijken nogal dubieus: Lagrand-Dumonceau’s internationale 

financiële transacties hadden in de jaren 1860 tot een politiek schandaal in België geleid, en 

over Veuillot’s radicalisme is hiervoor al het een en ander geschreven. Dat neemt niet weg dat 

Cramer begin oktober 1870 in contact kwam met minder omstreden gelijkgestemden: de 

Oostenrijkse topdiplomaat Gustav von Blome, de Zwitserse kardinaal Gaspard Mermillod en 

de aartsbisschop van Baltimore Martin John Spalding. Gevieren besloten ze tot de oprichting 

van de actiegroep Appel aux catholiques, dat zich als doel stelde om een internationale 

protestcampagne tegen de annexatie van Rome, veelal de Romeinse kwestie genoemd, te 

starten. Dat de plannen van het viertal hun mogelijkheden ver overtroffen bleek al gauw. Later 

dezelfde maand kwam, na een oproep aan bisschoppen, politieke kranten en politieke leiders 

uit verschillende West-Europese landen, een groep van zo’n dertig prominente leken bijeen in 

Genève, voor de helft bestaande uit Fransen en Duitsers. In dit overleg werd besloten tot de 

oprichting van een Comité de défense catholique, dat zich door middel van petities, 

parlementaire interpellaties, bedevaarten en massabijeenkomsten in zou zetten voor de 

ultramontaanse strijd tegen de voortschrijdende liberalisering van politiek en samenleving.67 

Acties die vanuit dit comité werden geïnitieerd zouden gecommuniceerd worden via een 

periodiek schrijven aan de katholieke dag- en weekbladen, de Correspondence de Genève. Via 

deze correspondentie kon dan tevens de ultramontaanse visie van Pius IX een weg vinden naar 

de katholieke gelovigen en geïnteresseerden. 

Om de communicatie beter te stroomlijnen werden er in negen aan te sturen landen 

zogenaamde Permanenten aangesteld. Leden van dit Comité de Permanents, zij noemden 

zichzelf liefkozend ‘de negen muzen’, probeerden een sleutelpositie in hun land van herkomst 

in te nemen waar het ging om het doorspelen van de Correspondence de Genève aan de 
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katholieke gemeenschap in hun land, maar anderzijds probeerden zij ook datgene wat leefde 

binnen die katholieke gemeenschap door te sluizen naar de Heilige Stoel. In die zin konden ze 

ook wel beschouwd worden als spionnen, als pottenkijkers. De term ‘de negen muzen’ 

suggereerde dat het allemaal van een leien dakje ging. Dat dit niet zo was, en er zelfs sprake 

was van tegenwerking vanuit de katholieke clerus, zal nog uitgebreid aan de orde komen. Voor 

nu is het belangrijk dat de Nederlandse vertegenwoordiger in dit comité Jan Willem Cramer 

was, die daarmee zijn vooraanstaande rol in de Nederlandse katholieke lekenkring had 

uitgebouwd tot een internationaal gerespecteerde positie. De rol die Cramer speelde in de 

katholieke emancipatie, zowel in zijn vaderland als internationaal, zijn onderwerpen die 

uitgebreid aan de orde komen in de volgende hoofdstukken. 

De vraag is gerechtvaardigd waarom het Appel aux catholiques en het Comité de défense 

catholique hun basis hadden in Zwitserland, en of deze basis wel de meest doelmatige was. 

Was Genève wel het meest voor de hand liggend centrum voor het zich verspreiden van het 

internationale ultramontanisme? Was het de weg van de minste weerstand? Is het verwonderlijk 

dat deelname aan het Comité de Genève juist Franse en Duitse prominente katholieken 

aansprak? Het gaat in het kader van dit onderzoek te ver om hier heel uitgebreid op in te gaan, 

maar gezien het grote belang van draagvlak voor deze prille organisatie, is een schets van de 

status van het rooms-katholicisme begin jaren 1870 in de grote Europese landen verhelderend. 

In Zwitserland werden regelmatig antiklerikale regeringsmaatregelen getroffen, maar 

desondanks was er toch een krachtige pausgezinde stroming actief, en dan vooral in de 

Franstalige, overwegend calvinistische kantons van Genève en Fribourg.68 De residerend 

apostolisch vicaris Gaspard Mermillod werd, nadat het kanton Genève zich rechtstreeks onder 

de supervisie van de paus had geplaatst, verboden zijn functie als bisschop verder uit te oefenen 

en werd in 1873 zelfs verbannen uit Zwitserland. Na een protest van de Heilige Stoel tegen deze 

verbanning, werd ook de pauselijke nuntius de toegang tot het land geweigerd. Al met al was 

Zwitserland geen katholiekvriendelijke natie, maar desondanks lukte het Mermillod om in de 

jaren vóór zijn verbanning een centrifugale rol te spelen in het internationale ultramontanisme. 

In de twee grote Duitstalige staten beleed de meerderheid van de bevolking het 

katholicisme. In het Oostenrijkse deel daarvan was de katholieke organisatie opgebouwd in 

nauw contact met de hierboven al genoemde Gustav von Blome en de ambassadesecretaris 

Anton Pergen, die beiden een belangrijke rol zouden speelden in de ontwikkeling van het 

Europese ultramontanisme. Het lukte hen om voldoende draagvlak te creëren voor de 
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ontwikkeling van het organisatiekatholicisme in Oostenrijk.69 In het pas opgerichte Duitse 

Keizerrijk waren de antikatholieke sentimenten onder de protestantse rijkskanselier Bismarck 

sterk toegenomen. Bismarck zag het ultramontaans katholicisme als een interne vijand, als een 

gevaar voor de monarchie, die, net als het socialisme, fel bestreden moest worden. Dit leidde 

in de jaren 1870 tot zware onderdrukkende maatregelen, die bekend geworden zijn onder de 

naam Kulturkampf, waar men overigens ook in Zwitserland mee te maken kreeg.70 De term 

Kulturkampf werd ingevoerd door Rudolf Virchow, een Pruisisch afgevaardigde, omdat het in 

zijn ogen een strijd was tussen de 'moderne beschaving' en het obscurantisme. 

De Franse katholieken waren van oudsher beducht van pauselijke inmenging in hun 

interne aangelegenheden, zoals we al zagen bij het conciliarisme van de Parijse universiteit, bij 

Arnaud’s jansenisme en Bossuet’s gallicanisme. In de tweede periode van het Tweede 

Keizerrijk (1852-1870), het Liberale Keizerrijk, verzetten de ultramontaanse katholieken zich 

ferm tegen de internationale politiek van Keizer Napoleon III. Vooral in het dagblad L’Univers 

van Louis Veuillot werd de oppositie tegen de keizer flink opgevoerd. Dat was begrijpelijk, 

gezien het hoge percentage katholieken in het land. Zeker Napoleons vrijage met Cavour en de 

Piëmontese nationalisten had veel kwaad bloed gezet. In ruil voor militaire steun aan de 

Italianen zou Napoleon III in het bezit komen van Savoye en Nice, zo was afgesproken in een 

geheim verdrag dat op 28 juli 1857 was getekend in het Franse kuuroord Plombières. De steun 

kwam er, maar hield ook even onverwachts weer op na militaire overwinningen bij Magenta en 

Solferino en de daaropvolgende wapenstilstand met Oostenrijk. Napoleons motieven zijn 

volgens Wesseling nooit helemaal duidelijk geworden, maar hij oppert zowel de angst voor het 

steeds sterker wordende Pruisen, als de angst voor het verlies van de gunst van de katholieke 

kiezers, die de positie van de paus bedreigd zagen.71 De Piëmontezen waren uiteraard niet 

gecharmeerd van Napoleons terugtrekkende beweging. Een bizar militair avontuur in de 

Mexicaanse burgeroorlog in het jaar daarop, kan, opnieuw volgens Wesseling, ook gezien 

worden als een poging steun te winnen van de paus door de katholieke zaak te dienen.72 

Blijkbaar was het van groot belang voor Napoleon om de paus en de Franse ultramontanen te 

vriend te houden. Na de nederlaag van de Fransen in de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 

hadden ze wel wat anders aan hun hoofd dan die verre paus. 

 
69 Lamberts, Het gevecht met Leviathan, 122. 
70 De Coninck, Een les uit Pruisen, 11. 
71 H.L. Wesseling, Frankrijk in oorlog, 1870-1962. De meest dramatische eeuw uit de Franse geschiedenis 

(Amsterdam 2006) 25-26. 
72 Ibidem, 26. 
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Het was zeker geen eenvoudige opgave voor de paus en zijn ultramontanen om hun 

ideologie in de West-Europese landen te vestigen. Tot ver in de jaren 1870 hadden de 

liberaalkatkolieken een stem in het merendeel van de bestuurlijke niveaus. Ook in het politieke 

discours speelden ze een gewichtige rol. Maar langzamerhand kregen de ultramontanen de wind 

mee. Door een gericht aannamebeleid kwamen steeds meer functies in ultramontaanse handen, 

en via artikelen uit de Correspondence de Genève in de landelijke katholieke bladen kregen 

Pius’ ideeën steeds meer vat op de katholieke massa. Dat gold niet voor alle landen in West-

Europa, en de impact ervan moet ook niet worden overdreven. Zo soepel als het hier beschreven 

staat ging het niet. Het aannamebeleid geeft wel aan dat Rome veel meer grip op de 

internationale katholieke ontwikkelingen beoogde. Vrijgekomen posities in de katholieke 

organisaties werden bij voorkeur ingenomen door ultramontanen uit lager-opgeleide kringen en 

eenvoudiger milieus. De gewenste verspreiding van het ultramontanisme kon blijkbaar geen al 

te intelligente proteststemmen gebruiken. 

Het vijfentwintigjarige pontificaat van Pius IX in 1871 werd aangegrepen om diens 

populariteit verder te vergroten. De Piusfeesten in de verschillende landen waren de 

hoogtepunten van de pausverering in deze jaren, en Nederland was daarop geen uitzondering. 

Het is van belang aan te geven dat dit een ontwikkeling was die bottom-up door katholieke 

lekenorganisaties gestuwd werd, weliswaar via top-down directieven uit Rome, maar die zeker 

niet door Rome volledig beheerst werd.73 Er was sprake van een min of meer spontane stroom 

van toewijding en verering vanuit de rooms-katholieke massa. De euforie van de ultramontanen 

kende geen grenzen, en de niet-katholieke buitenwereld zag met eigen ogen hoe de roomsen 

zich manifesteerden als een volwassen onderdeel van de religieuze samenleving. 

 

2.5 De Park-meeting (2) 

Die euforie en uitstraling van volwassenheid zagen en hoorden we met name ook terug in de 

Amsterdamse Park-meeting van 21 juni 1871, maar daar, aan de Plantage Parklaan, liep het 

feest ten einde. Het verbond van eensgezindheid, waar de aartsbisschop van Utrecht over sprak 

in zijn slotwoord, had een mooie manifestatie opgeleverd. Toch kan er een groot vraagteken 

geplaatst worden bij die eensgezindheid: één van de belangrijkste lekenvoorvechters van het 

internationale ultramontanisme, Jan Willem Cramer, was opvallend afwezig die avond. In een 

brief aan zijn vrouw Célestine, geschreven na de mis in de St.-Catharinakerk, schreef hij dat hij 

er van af zag om het feest bij te wonen: ‘Wij gaan niet naar de meeting. [...] Lurasco en ik, wij 

 
73 Van de Valk, Roomser dan de paus?, 123. 
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moeten bij een zoodanige gelegenheid niet verschijnen dan op de plaats en in den rang waarop 

wij aanspraak hebben. Wil men ons op die plaats niet toelaten, dan voegt het ons weg te blijven 

en niet vrijwillig ons een mindere plaats te laten welgevallen’.74 En in een brief aan de 

jezuïtische theoloog Sybrand van den Anker, dezelfde dag geschreven, gaf hij aan blij te zijn 

met diens vriendschap, zo belangrijk ‘naarmate de betuiging van eenige deelneming in mijn 

wedervaren schaarscher geweest is’.75 Cramer voelde zich aan zijn lot overgelaten en klaagde 

over onverschilligheid: er was ‘geen enkel teken van belangstelling’ en er was ‘geen woord van 

opwekking en bemoediging’.76 De succesvolle ontwikkeling van het internationale 

ultramontanisme en de rol die Cramer daarin gespeeld had, had van hem niet de gevierde man 

gemaakt waarop hij blijkbaar gehoopt had. Het erepodium van het Nederlands ultramontanisme 

werd ingenomen door anderen dan door deze onvermoeibare strijder voor het katholicisme. In 

zijn vaderland was hij blijkbaar uit de gratie geraakt. Hoe deze man, die internationaal op 

handen gedragen werd, in deze situatie terecht was gekomen wordt uiteengezet in het 

navolgende hoofdstuk. 

 

  

 
74 Jan Willem Cramer aan Célestine Cramer-Wansink, 21 juni 1871. NL-NmKDC_CRAM_213.  
75 Jan Willem Cramer aan Sybrand van den Anker, 21 juni 1871. NL-NmKDC_CRAM_176, 632. 
76 Ibidem. 
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3. CRAMER ALS LIBERAALKATHOLIEK 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de Nederlandse katholieken kennismaakten met het 

internationale liberaalkatholicisme van Lamennais en Montalembert, en hoe Jan Willem 

Cramer dit als uitgangspunt nam voor zijn nationale initiatieven om tot een katholieke 

associatie te komen. Er wordt ook stilgestaan bij de eerdere pogingen om de Nederlandse 

katholieken te emanciperen en te organiseren, met name door Joachim le Sage ten Broek.  

 

3.1 De koopman uit Westfalen 

Als in juni 1871 de brief van Jan Willem Cramer aan zijn vrouw Célestine op de deurmat van 

zijn woonstee Huize Oudaen in Breukelen valt, heeft hij al een decennialange strijd voor een 

georganiseerd katholicisme achter zich. Dat katholieke geloof was hem met de paplepel 

ingegoten. Zijn vader, Frans Willem Cramer (1773-1845), was geboren in Sondern in Westfalen 

en van beroep manufacturier. Zijn ouders waren ‘heele braven katholieken’, zo is te lezen in de 

verzameling familiearchivalia Liber Rationum in de Papieren-Cramer, dat zowel 

autobiografische schetsen als aantekeningen bevat.77 Mietje, de acht jaar oudere zus van Jan 

Willem, heeft de geschiedenis van de Cramers op een grondige manier vastgelegd. Honderden 

pagina’s aan familiegeschiedenis zijn in de Liber Rationum terug te vinden, en die laten zien 

dat het katholicisme generaties eerder al in de familie beleden werd. Dat is niet 

verbazingwekkend. Het Westfalen van de negentiende eeuw kende een grote katholieke 

gemeenschap: rond 1852 hing 56% van de 1,4 miljoen inwoners het katholieke geloof aan. 

Daarnaast waren er 610.000 lutheranen en 13.800 joden, respectievelijk 42% en 1%.78 Het was 

tot aan de introductie van de kunstmest rond het midden van de negentiende eeuw een zo goed 

als onvruchtbaar gebied, en voor veel sappelende keuterboertjes lonkte het westen: Nederland, 

het land van belofte.79 

In het kielzog van veel streekgenoten zocht Frans Willem zijn heil in het welvarende 

Holland, al was dat niet zozeer vanwege de armoedige omstandigheden in Westfalen, als wel 

om de inmiddels verplichte militie te ontlopen.80 Veel van de Westfaler immigranten in de 

 
77 NL-NmKDC_CRAM_24, 79. Het Liber Rationum in het archief in Nijmegen is verdeeld over twee 

inventarisnummers: NL-NmKDC_CRAM_23 bevat Cramers autobiografische aantekeningen, NL-

NmKDC_CRAM_24 bevat (onder meer) de familiegeschiedenis, geschreven door Mietje Cramer. 
78 Marlou Schrover, Een kolonie van Duitsers. Groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de 

negentiende eeuw (Amsterdam 2002) 110. 
79 L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (Den Haag 1953) 300. 
80 NL-NmKDC_CRAM_24, 81. 
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achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw, het waren er tienduizenden per jaar, 

waren seizoenarbeiders die hun slag hoopten te slaan in de oogst en de turfwinning. Het was 

een armoedig en treurig tafereel, die stroom van haveloze werkzoekenden, zoals Rogier en De 

Rooy beschrijven: ‘een Mof was arm en kaal en niets moet in het oog van een volk, dat de 

eerbied voor de oude kous was ingeboren, groter smaad geweest zijn’.81 Naast seizoenarbeiders 

kwamen ook handelaren en winkeliers de grens over, en zij deden een poging zich permanent 

te vestigen. Enkelen daarvan waren uiterst succesvol: Anton Dreesmann en de gebroeders 

Clemens en August Brenninkmeijer waren afkomstig uit Westfalen en zij stonden aan de wieg 

van wat uit zou groeien tot de grote internationale winkelketens V&D en C&A. Een dergelijk 

succes was Frans Willem niet beschoren. Hij bracht het tot koopman in kousen te Amsterdam, 

zoals de Liber Rationum ons leert, en trok, met zijn kar vol koopwaar, de Nederlandse markten 

langs.82 Tijdens zijn omzwervingen ontmoette hij de zeventienjarige Maria Josepha Kisters 

(1785-1824), waarmee hij op 6 februari 1803 trouwde.83 Het echtpaar kende een gelukkig 

huwelijk, met als ‘opbrengst’, om maar in handelstermen te blijven, negen kinderen, waarvan 

er één, een dochtertje, al na negentien dagen stierf. Maria Josepha’s ouders waren welgestelde 

burgerlieden, afkomstig uit het Nederlands-Limburgse Oirsbeek en Schaesberg. Ze waren, 

zoals zovelen, naar de grote stad Amsterdam getrokken voor een beter leven. Frans Willems 

trouwe echtgenote, oprecht verdedigster van het katholieke geloof, stierf op 8 mei 1824 en werd 

daarmee slechts 39 jaar oud, zoals te lezen valt in het overlijdensbericht in de Oprechte 

Haarlemsche Courant van 13 mei 1824.84 Jan Willem, geboren op 29 juli 1817, was het zevende 

kind. Bij haar overlijden was hij nog maar zes jaar oud. Als kind was hij een gepassioneerd 

lezer, en als kwekeling op het klein seminarie Hageveld, waar hij op dertienjarige leeftijd 

geplaatst werd, blonk hij uit in de studie van de humaniora. Zijn leraar op dit seminarie was 

Cornelis Broere (1803-1860), die door Cramer later ‘mijn meester bij uitnemendheid, mijn 

beschermer en mijn leidsman’ werd omschreven.85 Broere, in latere jaren hoogleraar filosofie 

en geschiedenis, schilder en literator, zou in sterke mate de richting van zijn denken gaan 

bepalen.86 Een andere docent van Hageveld, Cornelis van Kints (1803-1869), zou eveneens een 

belangrijke rol gaan spelen in zijn latere leven. Cramer gaf in zijn Liber Rationum aan dat zijn 

 
81 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 300. 
82 NL-NmKDC_CRAM_24, 255. 
83 NL-NmKDC_CRAM_24, 100. 
84 Opregte Haarlemsche Courant, 13-05-1824, 3. 

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010521515:mpeg21:p003 
85 NL-NmKDC_CRAM_23, 46. 
86 NL-NmKDC_CRAM_23, 47. 
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katholicisme sterk geïnspireerd was door de Jezuïeten, zowel persoonlijk als via de Civiltà 

Cattolica.87 

 

3.2 Een tempel of een eenvoudig kruishout 

Jan Willem Cramer zou zich in de loop der jaren ontpoppen tot een internationaal 

gerespecteerde activistische katholiek. Uiteraard was zijn opvoeding en milieu daar een 

belangrijke sturende factor in, maar met name het actief strijden voor het katholicisme kan niet 

louter vanuit zijn kinderjaren verklaard worden. Zijn ‘jaren des onderscheids’ werden sterk 

beïnvloed door zijn vriendschappelijke relatie met de jonge romanticus Joseph Alberdingk 

Thijm (1820-1889). Cramer ontmoette Thijm op een boekverkoping in Amsterdam in 1839, 

waar ze bij toeval naast elkaar kwamen te zitten en over boeken en poëzie spraken. Cramer 

prees Willem Bilderdijk, waar Thijm nog niet mee bekend was.88 Gedurende lange jaren zouden 

de vrienden vrijwel dagelijks contact met elkaar houden, alhoewel de initiatieven vooral van 

Thijm uitgingen, zo valt op te maken uit de correspondentie tussen beiden. Thijms uitnodiging 

voor een wandeling met een groep vrienden, voorafgegaan door een ontmoeting in café Eik en 

Linde op de hoek van de Plantage Badlaan en de Plantage Franschenlaan (nu ‘Het Wolvenhuis’ 

in Artis), toont een jongeling die oprecht belangstelling had voor een nauwe vriendschap met 

de koopmanszoon.89 

 

 

      Joseph Alberdingk Thijm, 1820-1889 

 

 
87 NL-NmKDC_CRAM_23, 6. 
88 NL-NmKDC_CRAM_23, 50. 
89 Joseph Alberdingk Thijm aan Jan Willem Cramer, 14-07-1838, NL-NmKDC_CRAM_182, 2-3. 
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Ook het voorgeslacht van Joseph Alberdingk Thijm was van Duitse herkomst. Al in de 

achttiende eeuw waren de Alberdings (toen nog zonder -k) vanuit Paderborn in Westfalen naar 

Amsterdam getrokken. Aanvankelijk was de familie calvinistisch, maar een verre voorvader 

van Joseph, ene Jonas, trouwde in 1708 een katholieke vrouw, ging zelf ook over tot het 

katholieke geloof, en plantte dit voort in zijn nageslacht. Josephs grootvader bracht het tot 

overman van het Amsterdamse kuipersgilde, en diens welstand en aanzien stuwde het gezin op 

tot de deftige middenstand, op eerbiedige afstand overigens van het patriciaat. Joseph groeide 

op in deze middelklasse, en veroverde een plekje vooraan in het maatschappelijk en cultureel 

Amsterdams leven.90 Als schrijver zou hij het, vele jaren later, schoppen tot één van de 

voormannen van de romantische literatuur, maar meer nog dan via die literatuur was zijn 

culturele betekenis van belang: zijn strijd voor de katholieke emancipatie was een inspiratie 

voor de katholieke beweging van de jaren 1850 en 1860.91 Hoewel op grote schaal bewonderd, 

was hij niet bij iedereen geliefd: de schrijfster Bosboom-Toussaint vond hem een 

verschrikkelijk mens waar ze van moest rillen en weigerde hem de hand te drukken.92 In 

tegenstelling tot deze nogal nuffige houding van Bosboom, was Multatuli juist vol bewondering 

voor hem. In zijn opstel ‘Divagatiën over zeker soort van liberalismus’ schreef hij over Thijm 

als iemand die zeer consequent was in zijn oordelen en opvattingen, iemand die in ‘alles eerlyk, 

dat is, in hoge, zuivere betekenis, en met terugzicht op onze definitie van het woord: liberaal’ 

genoemd kan worden.93 Alles is gotisch aan die man, zo schreef hij: ‘Uit elken regel van zyn 

hand ademt ons een middeleeuwse wierookgeur tegemoet’.94 

Multatuli’s referentie aan de middeleeuwen hield verband met een ontwakend katholiek 

identiteitsbesef die, zo stelt Peter Raedts, gefundeerd was in vaderland, vorst en 

middeleeuwen.95 Raedts heeft in zijn studie beschreven hoe de katholieken in de negentiende 

eeuw probeerden zichzelf in een historisch perspectief te plaatsen. Het rijke katholieke verleden 

bood hen een continuïteit, waar geen enkele andere bevolkingsgroep in Nederland aanspraak 

op kon maken.96 

 
90 Jan Bank, ‘De Duitse herkomst van een katholieke elite in Amsterdam’, in: Leo Lucassen ed., Amsterdammer 

worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (Amsterdam 2004) 111-126, aldaar 115. 
91 Ton Anbeek e.a. ed., Nederlandse literatuur na 1830 (z.p. 1984) 51-52. 
92 Anton Korteweg en Murk Salverda, ’t Is vol van schatten hier… Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 

1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum (Amsterdam 1986) 101. 
93 Multatuli, ‘Divagatiën over zeker soort van liberalismus’, in: idem, Volledige werken V (Amsterdam 1952) 

325-383, aldaar 347. 
94 Ibidem. 
95 Raedts, ‘Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit’, 714, 719. 
96 Ibidem, 719, 725. 
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Het is opmerkelijk dat Multatuli hier de koppeling legt tussen de katholiek Thijm en het 

liberalisme, want het jaar dat hij zijn Divagatiën schreef, 1870, was niet bepaald een jaar waarin 

het katholicisme een voorkeur voor het liberalisme uitstraalde. Voor Multatuli lag het ware 

liberalisme dan ook ‘in het voortdurend gemoedelyk zoeken naar waarheid, en in ‘t eerlyk 

toepassen van de verkregen resultaten’, maar ook een kenmerk als gemoedelijkheid komen we 

niet vaak tegen als behorend bij de katholieke kerk in deze periode.97 

In 1839 zien we dat de jonge romanticus Thijm nog vooral op zoek is naar zichzelf en 

naar de vriendschap met Jan Willem Cramer. Aanvankelijk bleven de onderwerpen in de 

correspondentie tussen hen beperkt tot de literatuur, en dan met name tot Bilderdijk, die nu ook 

door Thijm verafgood werd, en tot de treurspeldichter Johannes Hilman. De allang vergeten 

Hilman zou enige jaren later, als recensent van het toneeltijdschrift De Spektator, te maken 

krijgen met de beide jongelieden.  

Cramers keuze voor een vervolgstudie na zijn jaren op Hageveld werd beperkt door zijn 

geloofsovertuiging. Zijn keuze voor letterkunde kon niet ingewilligd worden, zo schreef hij in 

zijn Liber Rationum, en zijn tweede keuze, rechten, was volgens Broere voor een katholiek 

sowieso niet realiseerbaar: de magistratuur was daar te ongenaakbaar voor.98 Cramer koos 

daarop voor een medische studie, die hij het eerste jaar in Amsterdam volgde, waarna hij deze 

voortzette op de universiteit van Leiden. Hij bleef zijn godsdienstige beginselen in zijn 

studententijd trouw en bleef die ook tegen zijn medestudenten verdedigen, wat door hen 

volledig werd geaccepteerd.99 Hij werd zelfs gevraagd toe te treden tot de Concilium 

Studiosum, tot grote verbazing van het gehele studentencorps omdat nog nooit eerder een 

katholiek voor die functie was benaderd. Vanuit een jeugdige strijdlustigheid, zoals hij het zelf 

verwoordde, bracht Cramer dit in de eerste vergadering van de Raad ter sprake, maar daar werd 

niet op gereageerd.100 Niemand anders vond zijn katholieke overtuiging blijkbaar belangrijk. 

De correspondentie tussen Cramer en Thijm bleef in Cramers Leidse tijd voortduren, 

alhoewel het Thijm nogal irriteerde dat er zo weinig respons op zijn brieven kwam.101 Het bleef 

inderdaad opmerkelijk stil daar aan de Rapenburg 850, in de woning van mejuffrouw de 

weduwe Gaed, waar Cramer onderdak had gevonden. Hij kwam regelmatig terug in 

Amsterdam, waar de heren elkaar persoonlijk ontmoetten. Wat er zoal besproken werd bij 

Thijm thuis aan de Stilsteeg nummer 14 (nu de Paleisstraat), is maar gedeeltelijk uit de brieven 

 
97 Multatuli, ‘Divagatiën over zeker soort van liberalismus’, 335. 
98 NL-NmKDC_CRAM_23, 49. 
99 NL-NmKDC_CRAM_23, 50. 
100 Ibidem. 
101 Joseph Alberdingk Thijm aan Jan Willem Cramer, 11-02-1839, NL-NmKDC_CRAM_182, 19-24. 
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te destilleren, maar dat Cramer grootse plannen had was evident.102 Eerzucht en ijdelheid was 

wat hem dreef, zo liet hij Thijm weten.103 

Begin 1840 maakte Cramer een periode door van grote zwaarmoedigheid. De jonge 

student was op dat moment bezig met een vertaalopdracht van Des maladies mentales 

considérées sous les rapports médical (1838) van de Franse psychiater Jean-Étienne Dominique 

Esquirol, met daarin een eerste klinische beschrijving van wat later het Downsyndroom is 

genoemd. Cramer liet Thijm weten dat hij last had van een totale geestverdoving, van nulliteit 

en van hersenverstomping.104 Zijn geestdrift was uitgedoofd, en hij maakte zich daar grote 

zorgen over.105 Duidelijk is dat hij op dat moment niet wist welke richting hij op moest met zijn 

leven. Het afronden van zijn medische studie zou hem een betrekking als huisarts in Amsterdam 

op gaan leveren, waarbij hij zich de rest van zijn leven kon wijden aan de stille, burgerlijke 

deugden, waar zijn patiënten wellicht tevreden mee zouden zijn, maar wat zijn ego niet zou 

strelen, zo valt op te maken uit zijn ontboezemingen.106 Cramer wilde meer, veel meer. De 

reactie van Thijm op een brief van 23 januari zou zijn leven een belangrijke richting uit sturen. 

De zwaarmoedigheid van Cramer liet Thijm immers niet onberoerd. Hij stelde hem de 

vraag: ‘Wat is beter den grond tot een tempel te leggen maar bij het aandragen van den eersten 

hoeksteen te bezwijken dan een eenvoudig houten kruis op te rigten dat stichting voor onze 

naasten geene oorzaak onzer eigene ondergang is?’.107 Niet iedereen is in staat om een tempel 

te bouwen, zo probeerde hij Cramers eerzucht in te dammen. De vraag had bij Cramer juist het 

tegengestelde effect: het maakte een gevoel in hem los dat hij iets groots aan moest pakken. 

Een tempel van het katholicisme bouwen, dat ging Jan Willem Cramer als zijn levensdoel zien, 

en dat doel zou hem de energie geven om zich van de ene bouwsteen naar de andere te begeven. 

Zijn streven was om te komen tot een associatie van alle katholieken van Nederland, en de 

bouwstenen daarvoor waren de stappen die genomen moesten worden om de katholieken 

binnen het kader van die ene organisatie te brengen. Maar hoe interpreteerde hij dan het risico 

van het bezwijken onder de eerste hoeksteen? Daarover schreef hij dat, zelfs als het hem niet 

zou lukken om de bouw van de tempel af te ronden, er anderen zouden zijn die voortzetten wat 

 
102 Joseph Alberdingk Thijm aan Jan Willem Cramer, 10-09-1839, NL-NmKDC_CRAM_182, 37-38. 
103 Jan Willem Cramer aan Joseph Alberdingk Thijm, 04-11-1839, NL-NmKDC_CRAM_183, 9. 
104 Jan Willem Cramer aan Joseph Alberdingk Thijm, 23-01-1840, NL-NmKDC_CRAM_183, 20-21. 
105 Ibidem. 
106 Jan Willem Cramer aan Joseph Alberdingk Thijm, 30-01-1840, NL-NmKDC_CRAM_183, 29-30. 
107 Joseph Alberdingk Thijm aan Jan Willem Cramer, 25-01-1840, NL-NmKDC_CRAM_182, 63. 
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hij begonnen was.108 Hij wilde leven voor een bepaald doel, en dat doel moest vanuit een 

alomvattend verlangen gesteld zijn.109 

Een eerste bouwsteen liet niet lang op zich wachten: in de Liber Rationum vinden we een 

manuscript dat een vroege inkijk geeft in de ideeën van Cramer over de rol die de katholieke 

kerk in de Nederlandse samenleving zou moeten spelen. En Thijm ondersteunde zijn vriend 

daarin.  

 

3.3 ‘Schets eener Katholieke Maatschappij’ 

De vriendschap tussen Jan Willem Cramer en Joseph Alberdingk Thijm ontwikkelde zich tot 

een hecht samenwerkingsverband. In 1842 schreven ze gezamenlijk het manuscript ‘Schets 

eener Katholieke Maatschappij’ (niet gepubliceerd). In deze eerste aanzet tot een brochure 

namen ze stelling tegen de in 1784 opgerichte Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen. De 

beide jongelingen onderschreven weliswaar het cultuur- en beschavingsideaal van Het Nut, 

zoals de vereniging vaak genoemd wordt, maar hekelden de onverschilligheid met betrekking 

tot de godsdienst, een onverschilligheid die zij uitlegden als ‘terugneming en uiteindelijk 

ontkenning van alle Dogmatiek’.110 Anders dan binnen Het Nut streefden zij naar een bonum 

commune waarin godsdienst een bepalende, morele rol speelde. Zij namen drie subafdelingen 

op in de beschrijving van hun Maatschappij: een Vereeniging tot Weldadigheid, een Dagblad 

en een Instituut voor de letterkunde, respectievelijk ten behoeve van liefdadigheid, van de 

verspreiding van het katholieke nieuws, en van katholieke educatie. De ideeën voor een 

instelling voor liefdadigheid namen ze over van pater Arnoldus Frentrop (1802-1865), 

biechtvader van Cramer. Frentrops doel was dat zijn vereniging uiteindelijk uit zou groeien tot 

een meeromvattende katholieke associatie, een idee dat erg aansloeg bij Cramer.111 

Cramer voelde zich sterk aangetrokken tot de vraag hoe de katholieke zaak zich 

publiekelijk zou kunnen gaan manifesteren, en voerde daar discussies over met Thijm, zijn oom 

Frans Lurasco en met Frentrop zelf. Brochures van onder meer Broere, Van Kints en de latere 

Haarlemse bisschop F.J. van Vree, en artikelen in Broeres periodiek De Katholiek inspireerden 

hem en Thijm zeer om actie te ondernemen.112 

 
108 Jan Willem Cramer aan Joseph Alberdingk Thijm, ongedateerd, NL-NmKDC_CRAM_183, 35. 
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Cramer raakte betrokken bij de initiatieven van Frentrop en probeerde daarnaast ook, 

samen met Thijm, hun Maatschappij als een soort schaduw-Nut, een katholieke pendant van 

het Nut, op te zetten. Hoe ze dit dachten te verwezenlijken wordt uit de correspondentie tussen 

beiden overigens niet duidelijk. Aangezien Cramer ten tijde van deze plannen Leiden weer had 

ingewisseld voor Amsterdam, hij was op 6 februari 1841 gepromoveerd en was een 

armenpraktijk begonnen aan de Nieuwendijk bij de Raamskooi No. 101, zullen discussies met 

Thijm vooral in elkaars lijfelijke aanwezigheid gevoerd zijn.113 De brieven zwijgen in ieder 

geval. 

Het idee van het verenigen van katholieken tot een associatie was niet nieuw. Al vanaf 

1820 had de historicus en journalist Joachim Le Sage ten Broek (1775-1847) geprobeerd om de 

katholieken te verenigen, maar alle pogingen daartoe waren mislukt. De plannen waren te vaag, 

te weinig concreet.114 Ondanks deze mislukte pogingen bleef het verlangen naar eenheid 

aanwezig, zeker ook bij Cramer en Thijm. Voor nu werden de twee vrienden nog afgestopt. 

Hun beider mentor Broere raadde hun plan af omdat hij de ontwikkelingen wat te snel vond 

gaan.115 Frentrop en Cramer zouden zich tot 1847 voor de Vereeniging tot Weldadigheid blijven 

inspannen, met name op het gebied van de armenzorg en de oprichting van volksscholen, maar 

daarna trokken ze zich hieruit terug.116 

De poging van Thijm en Cramer om het katholicisme via hun Maatschappij in enige 

mate te funderen in de samenleving lijkt voort te komen uit een door idealisme gedreven 
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jeugdige overmoed, maar is ook indicatief voor de periode 1840-1850, waarin de katholieken 

hun strijd voor een vrije beleving van hun godsdienst opvoerden als tegenwicht tegen het steeds 

sterker wordende antipapisme. Om het initiatief van de Amsterdamse vrienden beter te kunnen 

plaatsen in de tijd is het zinvol om de emancipatie van het katholicisme in Nederland in de 

daaraan voorafgaande decennia, en de invloeden daarop vanuit Frankrijk, nader te bekijken. 

 

3.4 Lamennais in de polder 

Dat de eerste pogingen van Joachim le Sage ten Broek om tot het vereniging van katholieken 

te komen waren gestrand, betekende niet dat zijn invloed op de verdere ontwikkeling van de 

katholieke emancipatie in Nederland daarmee uit het oog verloren mag worden. Al in 1818 

publiceerde deze naar het katholicisme overgelopen domineeszoon het maandblad De 

Godsdienstvriend, waarin hij het felle antipapisme van de protestanten attaqueerde, mogelijk 

als late reactie op een door hem uitgegeven geschrift De Voortreffelijkheid van de Leer der 

Roomsch-Katholijke Kerk (1816), en de pamflettenoorlog met onder meer Willem Bilderdijk 

die daarop volgde.117 

Le Sage ten Broek moest, zo geeft Van den Berg aan, niets hebben van de verlichte 

denkers. Hij was orthodox katholiek tot op het bot en sterk pausgezind.118 De toenmalige 

katholieke leider was Pius VII, een paus die stappen zette naar een Roomse autocratie, en Le 

Sage zal dit beleid, vanuit zijn ultramontaanse gezindheid, onderschreven hebben. Bestendiging 

daarvan zal hem zeker ook hoofdbrekens hebben gekost, aangezien Pius in het tweede deel van 

zijn pontificaat juist een politiek van compromissen voerde: hij erkende dat er zowel goede als 

kwade kanten aan de Franse Revolutie en aan democratie zaten.119 Het vergde nogal wat van 

Le Sages veranderingsbereidheid om deze paus te blijven volgen. 

In 1820 stichtte hij een eigen Maatschappij ter bevordering van stichtelijke lectuur. Deze 

‘Roomsch Catholijke Maatschappij ter bevordering van godsdienstige wetenschap en goede 

zeden in het Koninkrijk der Nederlanden’ werd drie jaar later verboden, maar dat betekende 

niet het einde van Joachims initiatieven. In 1826 introduceerde hij een nieuwe publicatie in 

Nederland met als titel De Ultramontaan. Tijdschrift voor Dompers en Ignorantijnen. De titel 

suggereerde een pausgezindheid, en dat was ook wat de schrijver opnieuw voor ogen had: 

bescherming van de paus en de katholieke kerk tegen aanvallen van de protestanten. Het 

 
117 Roberto Dagnino, ‘Broek, Joachim George le Sage ten’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. 
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pontificaat was inmiddels overgegaan naar de conservatief Leo XII, maar het is nauwelijks 

voorstelbaar dat Le Sage meebewoog met deze paus: hij was weliswaar nog steeds sterk 

pausgezind, maar verwierp inmiddels een volledige onderwerping aan de kerk, en Roomse 

suprematie was zeker niet waar hij nog achter stond.120 De Ultramontaan was in feite ook een 

antwoord op de door de protestanten te pas en te onpas gebruikte term ultramontaan om hun 

antipapistische gevoelens te uiten. Dit zagen we eerder bij de anticurialisten in de achttiende 

eeuw en ook de reactie van Le Sage ten Broek hierop, de term gebruiken als geuzennaam, was 

in lijn met de katholieke reactie van toen. 

Het gaat wellicht te ver om Le Sage ten Broek te beschouwen als voornaamste 

representant van de katholieke kerk in deze periode, maar zijn journalistieke activiteiten waren 

wel zeer belangrijk voor de herleving van het zelfbewustzijn van de katholieken, naast politici 

als Jhr. Leopold van Sasse van Ysselt en mr. Johannes Luyben. In zijn artikelen in De 

Ultramontaan besteedde hij ook ruime aandacht aan het liberaal-ultramontaanse gedachtengoed 

van Félicité de Lamennais en diens dogma over de scheiding van kerk en staat.121 Hij verklaarde 

zich voorstander van de totale autonomie van de roomse kerk, met een grondwettelijk 

vastgelegde godsdienst- en onderwijsvrijheid, en met een leidende rol voor de paus.122 

Propaganda voor een onafhankelijke kerk naast de staat werd in regeringskringen beschouwd 

als staatsgevaarlijk, en dat zou hem, mede ook na kritische artikelen over de monarchie van 

Willem I, in 1827 in de gevangenis doen belanden. Daar kwam hij na drie maanden uitgeblust 

en bijna blind weer uit tevoorschijn.  

 

   

Joachim Le Sage ten Broek, 1775-1847 
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Het liberale denken in de publicaties van Le Sage ten Broek stond wel in contrast met 

de beginjaren van zijn actieve persactiviteiten, die gekenmerkt werden door een vrij extreem 

conservatisme. Begin jaren 1830 zou hij zich op aanvallen op deze inconsequentie verdedigen 

door te stellen dat er onderscheid was tussen ‘valsche’ liberalen, zoals de antiklerikalen, en de 

moderne ‘ware’ liberalen, zoals Thorbecke, een onderscheid dat vaker naar voren gebracht werd 

in de jaren hierna.123 

In katholieke kringen werd Le Sage ten Broek gezien als verbinder: hij probeerde een 

gemeenschapsgevoel te creëren door de publicatie van artikelen over het katholieke leven in 

Nederland. Daarnaast schuwde hij niet zijn politieke mening naar voren te brengen en de 

aandacht te vestigen op de marginale rol die katholieken speelden in het openbare leven in 

Noord-Nederland, iets waar Jan Willem Cramer later in De Tijd op terug zou komen. Als geen 

ander heeft Le Sage ten Broek zich ingespannen om de Nederlandse katholieken bewust te 

maken van hun eigen achterstelling.124 

Zijn adaptatie van het gedachtengoed van Lamennais sloot aan bij het groeiende verzet 

van de Zuid-Nederlandse katholieken tegen de verlicht absolutistische politiek van Willem I. 

Er was zelfs een wisselwerking ontstaan: Lamennais liet zich inspireren door dit verzet, en de 

Zuid-Nederlandse katholieke elite liet zich op haar beurt inspireren door het mennaisisme, de 

ideologie van Lamennais, en dan met name door wat hij in Des progrès de la Révolution et de 

la guerre contre l’Église schreef over de vrijheid van kerk en onderwijs.125 Dit zou ook, bijna 

twee decennia later, ten grondslag liggen aan de steun van de katholieken voor de liberale 

grondwet van Thorbecke.126 Het Zuid-Nederlandse verzet kwam in feite volledig in Lamennais’ 

traditie van liberaal-ultramontanisme te staan.127 

In de jaren 1820 werd Lamennais ook in het wijsgerig onderwijs op seminaries zoals 

Hageveld onderwezen.128 Hoogleraar en latere bisschop van Luik Cornelis van Bommel (1790-

1852) was een Lamennais-adept, zij het uitsluitend van diens wijsgerige geschriften. Van zijn 

democratische en sociale ideeën moest hij niet veel hebben.129 Dat we dit laatste wel terugzien 

in Van Bommels strijd voor een onafhankelijke kerk, wordt door de historicus Ad Manning 
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omschreven als tactiek, en niet als overtuiging, zoals bij Lamennais wel het geval was.130 Van 

Bommels enthousiasme sloeg aanvankelijk over op zijn leerling Cornelis Broere, maar al in 

1824 waarschuwde hij hem dat het weleens verkeerd af kon lopen met die ‘Tertulliaan’.131 De 

banvloek, uitgeroepen door paus Gregorius XVI in 1832/1834, zal ongetwijfeld van invloed 

zijn geweest op Broeres veranderde mening over Lamennais. 

Al met al lijken de Hageveldse katholieken hier minder liberaal dan zij zich voordeden, 

iets dat ook terug te vinden is in de Liber Rationum, waar Cramer aangaf dat ‘de katholieken 

alleen maar de mogelijkheden hebben aangewend die hen door de liberalen zijn aangegeven’.132 

Deze ontkenning van een liberaalgezindheid bij katholieken is uiteraard sterk overtrokken: 

Lamennais’ invloed op katholiek Nederland kan niet anders dan als zeer belangrijk 

geïnterpreteerd worden. 

Via publicaties in Lamennais’ L’Avenir, maakte Nederland ook kennis met 

Montalembert. Meer nog dan Lamennais zou deze een rol spelen in de verdere ontwikkeling 

van de katholieke emancipatie in Nederland, zeker toen Lamennais in onmin raakte met de 

Heilige Stoel en zich na 1834 zelfs helemaal terugtrok uit de katholieke kerk. Het is opvallend 

dat de Nederlandse katholieken kozen voor Montalembert, die niet veel moest hebben van het 

ultramontanisme, maar voor wat betreft mogelijke invloeden waren de keuzes na het wegvallen 

van Lamennais voor hen wel zeer beperkt. De navolging van Montalembert door de 

ultramontanen in Nederland zou dan ook geen blijvend karakter hebben, maar in deze periode 

moeten de berichten uit Frankrijk en de artikelen in de Franse bladen een stimulans zijn geweest 

voor de katholieke Nederlanders. En de gedegen argumentatie van Lamennais en Montalembert 

zal ook zeker hebben bijgedragen aan de volwassenwording van het katholieke bewustzijn bij 

de jonge vrienden Jan Willem Cramer en Joseph Alberdingk Thijm. 

 

 

3.5 De homines novi 

In augustus 1843 publiceerde Cramer een brochure met als titel ‘Waarom heeft de 

bisschoppelijke konsekratie van mgr. Niewindt niet te Amsterdam plaats gehad?’. Op pagina 

11 van deze brochure gaf hij een inkijk in wat hij als de moderne katholiek zag: ‘… onder de 

Katholijken heeft zich in de laatste jaren een jeugdig leven ontwikkeld ; sedert zij tegen het 

einde der vorige eeuw van het juk ontslagen werden, waaronder de Protestanten hen deden 
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wegkwijnen, zijn zij frisch en krachtig opgewassen ; zij zijn langzamerhand mannen geworden 

; mannen, rijk aan ondervinding, en innig verknocht aan de godsdienst, het erfdeel hunner 

vaderen, en men kan er zeker van zijn dat niets ter waereld hen zou bewegen zich aan bevelen 

te onderwerpen, die hunne dierbaarste belangen – de eer hunner kerk en de vrijheid van hun 

geweten – in den waagschaal konden stellen. De tijd is voorbij dat een Katholijk zich gedwee 

elken hoon, elke verguizing moest laten welgevallen…’.133 Ziedaar, de volwassen geworden, 

geëmancipeerde strijder voor het katholicisme. 

In het jaar daarop, 1844, traden Cramer en Thijm toe tot de redactie van het tijdschrift 

De Spektator, waarin ze, samen met de dichtende Haagse apotheker Sam Jan van den Bergh 

(1814-1868), zorgden voor satirisch commentaar op de toneelwereld van die tijd. Ze ontmoetten 

daar ook hun ‘idool’ Johannes Hilman, die redactioneel werk voor het tijdschrift deed. Het was 

scherp wat de heren schreven, en dat werd, getuige het letterlijke pak slaag dat Thijm in 

Haarlem op straat te verduren kreeg, niet door iedereen op prijs gesteld.134 Reden genoeg voor 

de redactieleden om de satire voortaan maar achterwege te laten en zich te richten op het zoveel 

veiliger terrein van de schone letteren. Ondanks dat Cramer zijn kritieken aan het tijdschrift 

bleef leveren, veelal onder het pseudoniem X³, was het niet wat hij wilde. In zijn bijdragen 

kwam ook steeds vaker de emancipatie van het katholieke geloof naar voren, en dat lag gevoelig 

bij de protestantse Van den Bergh en bij de behoedzame Thijm.135 Het verschil tussen een 

voorzichtige en een meer agressieve aanpak zullen we in het vervolg vaker tegenkomen. 

In het autobiografische deel van de Liber Rationum, overigens op latere leeftijd 

geschreven (1878-1882), gaf Cramer aan dat hij in De Spektator zijn ei niet echt kwijt kon. Het 

kwam niet in de buurt van wat hij als zijn doel was gaan zien: het met open vizier strijden voor 

de godsdienstige rechten en vrijheden van de katholieke kerk, en daarbij een serieus conflict 

met haar vijanden, de antiklerikalen, niet schuwend.136 Hij stelde dat, om die strijd aan te gaan, 

zijn sociale kring te klein was, en dat zal een belangrijke reden zijn geweest dat hij in 1847 

definitief uit de redactie van De Spektator stapte.137 De katholieke zaak zou volgens hem meer 

gediend zijn met een katholiek dagblad, een idee dat hij overigens al eerder geopperd had in 

zijn schets van de Katholieke Maatschappij.138 Daarin stond hij niet alleen. In de kringen van 
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Amsterdamse katholieken was de roep om een op het katholieke geloof gerichte dagblad 

groeiende. Die katholieke signatuur moest volgens hen samengaan met een politiek liberale 

oriëntatie.139 

Wie waren die Amsterdamse katholieken? En wat dreef hen in de richting van het 

liberalisme? De jaren 1840 waren economisch gezien jaren van een stijgend levenspeil en van 

een toename van de welvaart van met name de nijvere stedelijke burgerij.140 In tegenstelling tot 

de rampzalige situatie waarin de volksklasse en de kleine neringdoenden verkeerden, er was 

tussen 1844 en 1847 sprake van verpaupering en hongersnood, was het juist deze bovenste laag 

van de burgerij die, profiterend van de economische opleving, de samenleving ging beheersen. 

Onder hen was een toenemend aantal katholieken, ontevreden over hun status en lonkend naar 

meer macht en welvaart. 

Thorbecke was in de jaren 1840-1845 een toevlucht geworden voor iedereen die vooruit 

wilde, en de groeiende ambitie van deze homines novi sloot daar naadloos op aan.141 Maar niet 

iedere katholiek wilde vooruit, en bij een groot deel van de katholieke gemeenschap heerste 

twijfel. Twijfel over de keuze tussen de koning of de liberale oppositie, twijfel of het door Le 

Sage ten Broek zo uitgebreid en enthousiast beschreven liberaal-ultramontanisme wel zou 

brengen waar ze op hoopten. Die twijfels waren begrijpelijk, want de weg die de liberalen 

uitstippelden naar de toekomst was onzeker en hun macht nog beperkt. De koning stond niet 

sterk tegen de oppositie van de conservatieven en het steeds agressiever antipapisme van de 

protestanten. Een keuze voor het liberalisme van Thorbecke zou evengoed een terugslag in de 

emancipatie kunnen betekenen. Maar ondanks al die twijfels, was het duidelijk dat de 

katholieken na 1840 een periode van beslissende bewustwording doormaakten.142 En die 

bewustwording leidde er toe dat uiteindelijk een grote meerderheid van de katholieken koos 

voor de liberale weg die Thorbecke en diens medestanders waren ingeslagen. Hun te realiseren 

doel was en bleef de praktische invulling van de katholieke gelijkberechtiging zoals vastgelegd 

in de Staatsregeling van 1798, en de liberale richting leek toch de meest voor de hand liggende 

om dit doel te bereiken. Johan Rudolph Thorbecke was dan de te volgen leidsman. In een 

brochure die Cramer in 1850 publiceerde, ‘Open brief. Een katholijk vaderlander aan zijn 

landgenooten’, schreef hij dat er weliswaar meningsverschillen tussen de verschillende partijen 
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bestond, maar dat ze toch in nagenoeg dezelfde verhouding tot elkaar stonden.143 Er was 

consensus over de te volgen weg. 

Het voorstel voor een grondwetswijziging die Thorbecke, samen met acht 

medestanders, op 10 december 1844 aan koning Willem II voorlegde, bood de katholieken 

goede vooruitzichten. De zogenaamde Negenmannen hadden in hun voorstel onder meer 

geschreven over gelijke bescherming voor alle kerkgenootschappen, en over vrije openbare 

godsdienstoefening. De koning was woedend, en reageerde met de woorden ‘Dit voorstel nooit, 

al ware het schavot ernaast’.144 De verstandhouding tussen koning en liberalen, toch al niet 

optimaal onder druk van conservatieve politici, werd door het voorgelegde stuk alleen maar 

slechter. En daarmee ook die tussen koning en katholieken. De positieve houding die Willem 

II aanvankelijk voor de katholieken toonde, had te lijden onder de openlijke, meestal op 

uitdagende en beledigende toon geuite tegenwerking van de protestanten.145 De katholieken 

bleven dromen van een volwaardige rol als Nederlander en wilden vooral door iedereen, ook 

door de koning en ook door de protestanten, gezien worden als verdraagzame en betrouwbare 

vaderlanders.146 De verslechterde verstandhouding met de koning voorkwam niet dat de keuze 

van de katholieken voor het liberalisme stand hield. Daar zal zeker mee hebben gespeeld dat de 

in juni 1846 gekozen paus Pius IX aansluiting zocht bij de Italiaanse liberalen.147 

Thorbecke werkte ondertussen stug door aan zijn ‘Ontwerp van de Gewijzigde 

Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden’, dat hij in april 1848 aanbood aan Willem II. 

Er was weinig verzet meer van de aanvankelijk terughoudende katholieken tegen het door hen 

geconstateerde ‘anti monarchale’ karakter van het herzieningsontwerp. Volgens Remieg Aerts 

hadden ze dan ook gekregen wat ze wensten.148 Maar wat hadden de katholieken dan zoal 

gekregen van Thorbecke? 

De artikelen 164-167 van de nieuwe grondwet garandeerden voor alle gelovigen binnen 

alle godsdiensten, dus ook de katholieke, volledige vrijheid om hun geloof te belijden en 

volledige burgerlijke gelijkberechtiging. Het bood de kerkgenootschappen rechtsbescherming 

en regelde de openbaarheid van het uitoefenen van de godsdienst. Dit laatste werd in het 

regeringsontwerp genuanceerd tot een voorwaardelijke uitoefening in besloten ruimten, maar 

dat was een beperking waar Thorbecke niets van moest weten. Hij wilde dat de 
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godsdienstviering in principe overal plaats kon vinden.149 Kort samengevat kregen de 

katholieken het recht op volledige kerkelijke vrijheid en afschaffing van het recht van placet. 

Dit recht van placet hield in dat pauselijke verordeningen goedgekeurd moesten worden door 

Willem II, die daarmee een zeker toezicht op de katholieke kerk had. Afschaffing van het recht 

paste in het liberale denken, maar druiste in tegen de wil van hervormd Nederland, evenals 

trouwens de kerkelijke vrijheid voor de katholieken. Thorbeckes verdediging was dat 

godsdienstoefeningen gezien moesten worden als verenigingsactiviteiten, en hij sprak daarom 

van kerkgenootschappen in plaats van godsdiensten.150 Godsdienstoefeningen vielen daarmee 

gewoon binnen de publieke sfeer.151 

Dit thorbeckiaanse idee sluimerde al enige jaren, en bracht Cornelis van Kints ertoe om 

zijn geloofsgenoten in een artikel in De Katholiek in juni 1847 aan te sporen zich te verenigen 

in genootschappen.152 Het genootschapswezen was al eerder, aan het einde van de achttiende 

eeuw, een mooie opmaat gebleken voor groei in de maatschappelijke emancipatie van de 

katholieken, en ook nu pakten de jonge katholieken zich aan deze strohalm vast. Zo stichtte 

Joseph Alberdingk Thijm in 1846 het discussieforum Vrijdagsche Vereeniging, een denktank 

zouden we nu zeggen, die de gelegenheid bood om, tegen betaling van jaarlijks vijf gulden, op 

maatschappelijke vraagstukken de eigen mening te verkondigen (niet op komen dagen werd 

bestraft met een boete van drie gulden). Ook Jan Willem Cramer was lid van de vereniging, en 

zijn inbreng in de discussies betrof onder meer de armenzorg, de Franse omwenteling, het 

opkomend socialisme en de Nederlandse volksgeest. Hij omschreef het doel van de vereniging 

als ‘Onderlinge oefening in mondelingen redetwist, door middel der bespreking van 

vraagpunten van algemeen belang, uit alle vakken van Kunst en Wetenschap (zonder 

uitzondering)’.153 Naar voorbeeld van Het Londensch Genootschap werd het onderwerp 

Godgeleerdheid echter zoveel mogelijk vermeden, zo valt te lezen in de forumverslagen in het 

boekwerkje dat Spin & Zoon in 1849 op de markt bracht.154 Daar was in deze kringen blijkbaar 

nauwelijks discussie over mogelijk. Cramer zou tot 1854/1855 lid blijven van de vereniging, 

waarna hij vanwege tijdgebrek stopte. Hij voelde zich toen ook te oud om te leren van de 

discussies.155 
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Het was wat braaf allemaal in de Vereeniging. De eerder zo strijdbare Amsterdamse 

katholieken konden weliswaar met tevredenheid terugkijken op de grondwetsherziening, maar 

er was nog ze veel meer te bereiken. De grondwet bood onder meer mogelijkheden voor het 

herstel van het bisschoppelijk bestuur van de katholieke kerk in Nederland, en deze stip op de 

horizon vroeg niet om zelfgenoegzaamheid, maar vooral om een sterke lobby. Dat Cramer er 

de man niet naar was om de rol van lobbyist naast zich neer te leggen mag uit het voorgaande 

duidelijk geworden zijn. Vanaf 1845 werd hij steeds prominenter binnen de Amsterdamse 

katholieke gemeenschap, en hij gebruikte de journalistiek om die zichtbaarheid te vergroten. 

 

3.6 Een liberaal kopstuk 

Voor Cramer was het na zijn bemoeienissen met De Spektator tijd om nieuwe initiatieven te 

ontplooien. Gedurende de jaren voorafgaand aan de grondwetswijziging van Thorbecke zou hij 

met name op het gebied van de katholieke journalistiek actief worden. In april 1845 was hij 

betrokken bij de oprichting van een door hem zo vurig gewenste nationale katholieke dagblad. 

Juist omdat de plannen voor dit blad neigden naar de liberale richting, was het zeer tegen de zin 

van Willem II, die zijn raadsman Joannes Zwijsen hierin volgde. Er zal mogelijk wat besmuikt 

zijn gereageerd op de rol die Cramer speelde in het overleg over de oprichting van het blad. 

Zijn voordracht voor de inmiddels 70-jarige Le Sage ten Broek als hoofdredacteur kan toch 

nauwelijks serieus genomen zijn, aangezien de man inmiddels blind en hulpbehoevend, maar 

daarnaast ook steeds conservatiever geworden was. Dit laatste, zo stellen Rogier en De Rooy, 

kwam vooral door de invloed van de ‘rechtse intrigant’ Joannes Zwijsen en van de ‘linkse 

terriër’ Jan Wap.156 Een van de initiators van de plannen voor het dagblad, F.J. van Vree, stelde 

een liberale inslag als eis, veegde Cramers voorstel om die reden van tafel en veegde vervolgens 

het hele plan onder het tapijt. Jan Wap (1806-1886), anti-ultramontaan en anti-jezuïetisch en 

nauwelijks links te noemen, dacht ondertussen zelf na over de oprichting van een Amsterdams 

dagblad. Samen met de advocaat De Martini zorgde hij voor de eerste editie van Nederland, 

Algemeen Dag- en Handelsblad, dat op 1 januari 1846, na een aantal proefnummers, verscheen. 

De proefnummers waren geen succes, en dat kwam vooral omdat bij veel van de Amsterdamse 

middenklassers alle alarmbellen afgingen bij het horen van de naam Jan Wap. Deze voorzag de 

teloorgang van zijn initiatief, nam contact op met Jan Willem Cramer en benoemde hem tot 

president van het blad. Nederland bleef ongeveer vier maanden een kwakkelend bestaan leiden, 

waarna eigenaar Wap drieduizend gulden van Cramer leende, zijn schuldeisers afbetaalde en 
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het weinig populaire blad dezelfde dag nog failliet liet gaan.157 Cramer kon naar zijn geld 

fluiten. 

 

 

Judocus Smits, 1813-1872 

 

Niet lang daarna, in juli 1846, werd opnieuw een beroep op hem gedaan. In de Liber 

Rationum beschrijft Cramer zijn ontmoeting met Judocus Smits, eigenaar van de Brabantse 

krant De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad.158 Die krant bestond al enige jaren. Op 17 

juni 1845 had Smits een eerste exemplaar in ’s-Hertogenbosch laten verschijnen, maar had 

daarmee, wellicht vanwege het kleine verspreidingsgebied, niet veel succes. Smits had eerder, 

vanaf januari 1842, een conflictueuze periode doorgemaakt als hoofdredacteur van de Noord-

Brabander, ook verschijnend in Den Bosch. Dat was een nogal heftig oppositionele krant, waar 

de Brabantse politieke en klerikale machthebbers niet veel van moesten hebben, en dat had tot 

Smits’ vertrek geleid.159 De Tijd was als tegenwicht voor de Noord-Brabander bedoeld, maar 

ontbeerde een zichtbare signatuur: alhoewel strijdend voor de katholieke emancipatie, was het 

vooral voorzichtig en onafhankelijk, zonder een bepaalde politieke kleur.160 Het verkocht niet 

en het werd nauwelijks gelezen. Op advies, maar waarschijnlijk eerder onder druk van Joannes 

Zwijssen vertrok Smits naar Amsterdam en nam zijn krant mee. Gefinancierd door de bankier 

P. van Cranenburgh, ook een afstammeling van Westfaler migranten, verscheen op 2 juli 1846 

het eerste nummer van De Tijd. Noord-Hollandsche Courant. Smits benaderde Jan Willem 

Cramer, die bereid was bij hem als redacteur in dienst te treden. Cramer kon het geld goed 

gebruiken: zijn huisartsenpraktijk bracht niet genoeg op om zijn groeiende gezin te 

onderhouden, en hij was ook nog niet over Waps financiële strapatsen heen.161 Cramer hielp 

Smits vooral met de berichtgeving uit andere binnen- en buitenlandse bladen, het internationale 
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nieuws.162 In september 1846 verschenen ook de eerste artikelen overgenomen uit L’Univers 

van Veuillot, toen nog sterk liberaalgezind, door Cramer vertaald. 

Het tij keerde voor De Tijd: het bereikte de Amsterdamse homines novi, die meer en 

meer het centrum werden van wat de papo-thorbeckianisten werd genoemd, de Hollandse 

liberaal-politiek gemotiveerde katholieken. Dat wil overigens niet zeggen dat De Tijd in de 

eerste jaren dit papo-thorbeckianisme vertegenwoordigde. Pas begin 1848 zagen we, vooral 

door toedoen van Cramer, een verschuiving van de krant naar de liberale oppositie die daarmee 

de vertegenwoordiger werd van de katholieke liberale burgerij, en waarmee De Tijd, lees 

Cramer, serieus afstand nam van de invloed van Zwijsen. Daarvóór bleef het, ondanks de 

verhuizing naar Amsterdam, besluiteloos over een keuze tussen regering en oppositie.163 

Besluiteloosheid was geen term die bij Cramer paste. Het redacteurschap gaf hem een 

mooie gelegenheid om zijn streven naar een katholieke associatie opnieuw op te pakken. De 

Haagse St. Vincentiusvereniging, actief sinds februari 1846, deed een beroep op De Tijd voor 

ondersteuning bij een hulpactie voor de Ieren, die het jaar daarvoor getroffen waren door 

aardappelmisoogsten. De Tijd organiseerde landelijke inzamelingscommissies, die uiterst 

succesvol bleken onder de katholieke bevolking. Cramer verzocht deze commissies om contact 

met de krant te blijven houden voor eventuele volgende acties, waarmee hij probeerde om de 

katholieke groepering als ‘één ziel en één hart’ bijeen te houden.164 Het was, gaf hij later toe, 

nog te vroeg voor een religieus-politieke associatie. Het zou een te grote stap geweest zijn.165 

De actie voor Ierland viel ook op in het buitenland. Cramer kreeg positieve reacties van 

de latere burgemeester van Parijs Augustin Cochin, die hij begin 1852 persoonlijk zou 

ontmoeten, en van Dom Pitra, mederedacteur van L’Univers. Ook de Kerkelijke Staat liet zich 

niet onbetuigd: de toenmalige staatssecretaris Sambrini stuurde Cramer een bedankje.166 

Nieuwe acties lieten niet lang op zich wachten. In de aanloop naar de 

grondwetsherziening van 1848 deed Cramer, met gebruikmaking van genoemde commissies, 

een nieuwe poging om de katholieken te verenigen. En ditmaal deed hij dat via de oprichting 

van een heuse pressiegroep. 
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3.7 La Jeune Hollande Catholique 

Na het mislukken van de Vereeniging tot Weldadigheid in 1847, kwam Cramer samen met 

Smits, Broere, Van Kints en Van Vree, om te bespreken hoe de katholieke emancipatie en 

associatie verder vorm te geven was. Besloten werd tot de oprichting van een pressiegroep, die 

door de conservatieve oud-minister Van Son sarcastisch aangeduid werd als La Jeune Hollande 

Catholique, zozeer deed het hem denken aan Mazzini’s geheime genootschap La Giovine 

Italia.167 De groep jongeren werd door Van Vree omschreven als de ‘zogenaamde 

Ultramontaanse Factie in Nederland’.168 Cramer ontpopte zich, samen met Van Vree, als 

drijvende kracht achter deze pressiegroep, die hij zelf consequent het Komitee noemde. De 

eerste actie was, zoals we al zagen, gericht op de plannen voor de grondwetsherziening. Die 

bood de katholieke kerk de mogelijkheid om zich adequaat te organiseren, zowel politiek als 

hiërarchisch. Door het organiseren van een landelijk petitionnement probeerde het comité om 

de massa katholieken te bewegen zich achter de plannen van Thorbecke te scharen. De actie 

was op 18 juni 1848 besproken en goedgekeurd in de uitspanning ‘De Geleerde Man’ in 

Bennebroek, waar veel prominente katholieken, zowel jong als oud, zich achter het door Van 

Vree, Van Kints en de advocaat en Thorbecke-leerling A.J.J. Meylink  opgestelde manifest 

‘Aan de katholieken van Nederland’ schaarden. Ook keurden ze de plannen van Cramer goed 

om dit manifest via een verzoekschrift aan de Tweede Kamer in de praktijk te brengen. De 

petitie kende, naast de volledige goedkeuring van Thorbeckes voorstellen, twee amendementen: 

rechtstreekse verkiezingen en een uitgebreider kiesbevoegdheid, en de vrijheid om onderwijs 

te geven, onderwijs op katholieke leest geschoeid wel te verstaan. Met 60.000 handtekeningen 

werd de petitie een daverend succes, en de naam ‘De Geleerde Man’ bleef nog lang aan Cramer 

en zijn organisatoren hangen.169 Voorzichtigheidshalve hadden de meeste organisatoren 

overigens geweigerd hun naam te verbinden aan het manifest of aan het petitionnement. 

Volgens Cramer was dat vanwege gebrek aan persoonlijke moed.170 

Volgens Cornelis Broere ontwikkelde Cramer zich in deze periode tot een vurig en 

gevaarlijk liberaal.171 Cramer was daarmee slechts één van de vele liberaalkatholieke 

heethoofden van de jaren vóór de grondwetsherziening, maar hij was wel de felste. Niet alleen 
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neigden zijn artikelen in De Tijd steeds meer naar een extreem liberaalkatholicisme, ook uit de 

publicatie van zijn brochure Volksoppermagt uit 1848 bleek zijn hang naar het politiek 

extreme.172 Broere hekelde de brochure in een lange brief aan Cramer, waarin hij gehakt maakte 

van diens ‘revolutionair geschrift’ met theorieën over volkssoevereiniteit, waarheden en 

feiten.173 Hij hekelde Cramers visie op  de ‘pantheïstische ikheid en personaliteit’ als oorsprong 

van de maatschappij.174  

Broeres tirade over Cramers Volksoppermagt was begrijpelijk, aangezien de tekst 

volledig indruiste tegen het gedachtengoed van de Hageveldse filosoof. Broere was fel 

antidemocraat en moest ook niets hebben van Montalembert, die hij omschreef als iemand die 

het spoor bijster was, en daarbij stelde dat Cramer het wel met hem eens zou zijn.175 Hij was 

aanhanger van het romantisch fideïsme, de stroming in de christelijke theologie waarin de ratio 

gezien werd als niet relevant voor het geloof. Cramers stelling in Volksoppermagt, dat 

despotisme en democratie als twee tegengestelde uitersten gezien moesten worden, waarbij de 

democratie het te kiezen pad zou moeten zijn, werd dan ook fel bestreden door Broere, die 

stelde dat despotisme als overdrijving van het gezag te verkiezen was boven democratie, dat hij 

zag als de ontkenning van elk gezag. 

Ondanks de tegenwerpingen besloot Cramer toch tot publicatie over te gaan, waar 

Broere weer op reageerde. Hij verweet Cramer diens vasthoudendheid en vooringenomenheid 

met eigen ideeën, en stelde dat hij een gevaar was voor de ontwikkeling die de katholieke kerk 

doormaakte. Het was, zo schreef hij geïrriteerd, het insmijten van de eigen glazen.176 Broere 

probeerde hier niet alleen Cramers agressiviteit te beteugelen, hij wilde ook mogelijke woede 

voorkomen bij de tegenstanders van de katholieke emancipatie, met name de protestanten. 

Onder de Amsterdamse burgerij groeide in de eerste helft van 1848, volgens historicus 

Beekelaar vanwege de wat woelige sfeer in grote steden, een voorkeur voor een gematigd 

liberalisme, een ‘Hervorming zonder wanorde’.177 Cramers fanatieke gedram in zijn brochure 

stond daar haaks op. In de Liber Rationum verduidelijkte hij later zijn bedoelingen met 

Volksoppermagt, en gaf daar ook aan dat het publiceren van de brochure een grote fout was, 
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die resulteerde in een ‘zoo liefderijk door prof. Broere toegediende kastijding’.178 Met 

Volksoppermagt had hij beoogd antwoord te geven op grote vragen van die tijd, hij noemde het 

socialisme en het nationalisme, maar in zijn ijver had hij zich mee laten slepen door 

revolutionaire argumenten en was hij ver over de schreef gegaan, zo gaf hij toe.179 

Velen zullen hun wenkbrauwen gefronst hebben bij het lezen van Cramers driftige 

taalgebruik in zijn brochure, maar in de jaren 1846-1848 was hij, ondanks de ongebreidelde 

agressie, de stuwende kracht achter het liberaalkatholicisme zoals dat zich in Noord-Nederland 

ontwikkelde. Een fanatiek liberaal kopstuk, zoals altijd zonder terughoudendheid op pad voor 

zijn strijd voor een katholieke associatie. 

Na de afkondiging van de nieuwe grondwet, op 3 november 1848, verlegde Le Jeune 

Hollande haar aandacht naar het vooruitschuiven van liberale kandidaten voor de aanstaande 

parlementaire verkiezingen. Het werd een kiesvereniging. De conservatieven keken met een 

scheef oog naar die activistische jongeren. In hun visie kwamen ze dicht in de buurt van de 

revolutionairen zoals die in Frankrijk en Italië op de barricaden stonden. Maar de leden van Le 

Jeune Hollande waren niet de ‘baarddragende en bommenwerpende revolutionairen’, die Van 

Son in hen zag.180 Het waren eerder bedachtzame, naar een voorzichtige vrijmaking van de 

katholieke kerk strevende burgers. Bij tijd en wijle enthousiast voor de katholieke zaak en 

vooral geestdriftig in hun woorden, maar van daden was nauwelijks sprake. Heethoofdigheid 

moest vooral buiten de groep gezocht worden. En bij voorzitter Cramer. Deze zal zich niet echt 

thuis gevoeld hebben in de matte en voorzichtige sfeer binnen het comité. Hij was verre van 

voorzichtig. Misschien was Volksoppermagt een uitbarsting van zijn dadendrang, die maar geen 

uitweg kon vinden uit die voor hem zo moedeloos makende passiviteit. Naarmate hij zich steeds 

fanatieker opstelde, kwam er ook steeds meer weerstand tegen zijn attitude. De ontmoeting met 

de gelijkgestemde Fortuné Duchastel zal hem wellicht weer enige hoop hebben gegeven op het 

bereiken van zijn katholieke associatie. 

Graaf Eugène Henri Fortuné du Chastel de la Howarderie (1800-1867) was een 

Hagenaar van Belgische komaf. Hij kwam in beeld in de aanloop naar de verkiezingen van 

1848, als voorzitter van de kiesvereniging ‘De Toekomst’. Opgericht in oktober 1848, was het 

deze vereniging die probeerde om op landelijk niveau kiescomités van katholieken te vormen 

en die onder haar leiding te brengen.181 Daarmee was ‘De Toekomst’ een geduchte concurrent 
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van Cramers comité. De rentenier Duchastel werd door zijn katholieke omgeving gezien als 

iemand die met zijn enthousiaste, uitbundige en gulle karakter iedereen meesleepte in grootse 

ideeën en wereldomvattende plannen, maar, zoals Beekelaar aanstipt, dat gold enkel zolang 

men hem niet goed kende.182 Hij was welsprekend en had gevoel voor humor, en relativering 

op welk vlak dan ook was hem volslagen vreemd. Zijn (vele) artikelen, uitsluitend in het Frans, 

want dat was de enige taal die hij beheerste, verschenen in Belgische en Franse kranten. Het is, 

uitgaande van deze karakterbeschrijving en wellicht op de humor na, niet vreemd dat Cramer 

en Duchastel al bij hun eerste ontmoeting, op 17 november 1848, zeer goede vrienden werden. 

Beide zaten vol met plannen, en beide kenden geen terughoudendheid bij het realiseren daarvan. 

Wat Cramer zo aantrok in Duchastel was mogelijk ook diens omgang met ministers, 

Kamerleden en diplomaten, met de Haagse high society. En misschien had ook de adellijke 

afkomst van Duchastel wel aantrekkingskracht op hem; in het vervolg zullen we Cramer zich 

zien onderdompelen in de wereld van de adel en de hooggeplaatsten. Was het de zoon van de 

koopman in kousen, opgegroeid in relatief armoedige omstandigheden, die uit deze omgang 

zijn trots haalde? Zijn autobiografie zwijgt hierover. 

De rivaliteit tussen het Amsterdamse Le Jeune Hollande en de Haagse ‘De Toekomst’ 

was een gevaar voor de verwerkelijking van Cramers plannen voor een nationaal opgezette 

associatie van katholieken. Hij nodigde Duchastel uit om te bespreken of en hoe de twee 

verenigingen samen te voegen waren, met als uiteindelijk resultaat dat Duchastel overstapte 

naar Cramers comité. Diens toetreden hielp echter niet om de rijen binnen de kiesvereniging te 

sluiten. Duchastel zou wel grote invloed uitoefenen op verdere initiatieven van Cramer. 

Het begon te schuren, maar het schuurde niet alleen tussen de katholieken onderling. De 

placetkwestie had ook twijfel gezaaid bij de katholieken over waar de liberalen nu eigenlijk op 

uit waren: de Tweede Kamer had bedongen dat het recht van placet opgenomen zou worden in 

een ontwerp-wetboek van strafrecht, en de burgerlijk-liberalen hadden zich daar niet tegen 

verzet.183 Daarnaast was het vertrouwen van de katholieken in de wil en de macht van de koning 

om hen bescherming te bieden tegen het antipapisme van de protestanten danig geslonken.184 

De koning leek zijn greep op de politieke ontwikkelingen vrijwel geheel kwijtgeraakt, en des 

te meer was het voor de katholieken van belang om zich te groeperen, te verenigen. In artikelen 

van Smits en Cramer in De Tijd werd opnieuw aangespoord tot de vorming van een katholieke 

associatie. Le Jeune Hollande pakte andermaal de strijdbijl op, maar de interne spanningen over 
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184 Ibidem, 41. 



58 

 

het gedrag van Cramer liepen te hoog op. Er ontstonden tegenstellingen. Het leek ook of ze 

ineens een andere Cramer voor zich hadden. Beekelaar heeft hem getypeerd als een slinkse 

dictator. Het is volgens hem het gedrag van Cramer geweest dat de oorzaak was van de 

ondergang van het comité: hij zou zich de meester van het katholieke Nederland wanen.185 De 

successen waren Cramer naar het hoofd gestegen, hetgeen volgens Beekelaar heeft bijgedragen 

aan de verwijdering tussen Cramer en de overige leden. ‘Groot doen, stof opwaaien, zich naar 

voren dringen kenmerkt deze propagandist en agitator’, aldus de historicus Gerard Brom.186 

Later zou aartsbisschop Schaepman hem karakteriseren als een rusteloze woelwater.187 Zo zijn 

er nog tal van negatieve karakteriseringen van Cramer te lezen waaruit blijkt dat hij niet meer 

op één lijn zat met een groot deel van de prominente Nederlandse katholieken in de jaren 1840. 

De bouw aan zijn katholieke associatie stagneerde door onderlinge spanningen. Zijn 

gedrevenheid botste tegen muren, en mogelijk heeft hem dit ook in de richting van het extreme 

geduwd. Hoe vreemd het ook overkomt, in het jaar volgend op de voor de katholieken zo 

cruciale grondwetsherziening, liet Cramer zich ineens van een heel andere kant zien. Was hij, 

getuige de literatuur en getuige zijn artikelen in De Tijd, tot aan 1848 een vurig 

liberaalkatholiek, na de accordering van de grondwetsherziening veranderde hij plotseling in 

een extreem conservatieve ultramontaan. Het liberalisme had volledig afgedaan. In zijn Liber 

Rationum sprak hij van ‘liberale ketterij’.188 

 

3.8 Uit de gratie 

De initiatieven die Jan Willem Cramer in de jaren 1840 had ontplooid om de katholieke kerk 

op de kaart te zetten hadden zonder meer een positieve werking gehad op de katholieke 

emancipatie. Ze hadden een stevig fundament gelegd, maar zijn droom was nog niet 

verwezenlijkt. Zijn streven de katholieken in Nederland te verenigen tot een katholieke 

associatie had weliswaar positieve reacties opgeleverd, maar van een werkelijke eenheid was 

nog verre van sprake. De waarschuwing van zijn jeugdvriend Joseph Alberdingk Thijm om niet 

teveel hooi op zijn vork te nemen had hij weliswaar in de wind geslagen, maar hij was niet 

bezweken. Soms vloog hij uit de bocht, bijvoorbeeld in zijn brochure Volksoppermagt, 

waardoor hij onder vuur kwam te liggen. Zelfs zijn katholieke vrienden die hem tot dan op 

handen hadden gedragen, keerden zich op zulke momenten tegen hem. 

 
185 Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie, 225. 
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188 NL-NmKDC_CRAM_23, 6. 
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Het liberaalkatholicisme, zoals die vooral via Montalembert en in mindere mate door 

Lamennais onder zijn aandacht was gekomen, had hem een mooie opening geboden om zijn 

plannen op de rit te krijgen. Zijn plotselinge verwijdering van het liberale gedachtegoed wekt 

de indruk dat hij die overtuiging niet meer nodig had om zijn plannen te verwezenlijken, en dat 

die dus evenzo makkelijk de prullenbak in kon. Er waren echter ontwikkelingen buiten 

Nederland die hem een andere richting uit stuurden. Dat hij daarmee aansloot bij de 

internationale stroming van het extreem conservatieve ultramontanisme was een keuze die hem 

in Nederland niet in dank werd afgenomen. Sterker nog, de wending van het nationale naar het 

internationale, en dan met name de ontmoetingen met vooraanstaande buitenlandse katholieke 

kopstukken, betekende voor Cramer dat voor hem het tij ging keren. Hoe dat kon gebeuren, en 

wat de gevolgen hiervan waren, is onderwerp van het volgende hoofdstuk.  
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4. CRAMER ALS RADICALE ULTRAMONTAAN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op internationale ontwikkelingen die hebben geleid tot het 

ultramontanisme als leidend machtsprincipe binnen de katholieke kerk, ten koste van het 

liberaalkatholicisme. Er wordt onderzocht hoe Jan Willem Cramers overstap van het 

liberaalkatholicisme naar de radicale variant van het ultramontanisme diens rol in de 

katholieke emancipatiebeweging is gaan bepalen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het 

internationale netwerk van Cramer en hoe hij vanuit dit netwerk heeft geprobeerd om druk uit 

te oefenen op de katholieke emancipatie in Nederland. 

 

4.1 De terugkeer van de vluchteling uit Gaëta 

Er is een opvallende parallel tussen de omslag van Cramer van het liberaalkatholicisme naar 

het conservatieve ultramontanisme en de internationale ontwikkelingen in de jaren 1848-1850. 

In Nederlandse groeide achterdocht bij de katholieken over de werkelijke intenties van de 

liberalen. Dat de liberale politici niet hadden voorkomen dat het recht op placet gehandhaafd 

bleef, had bij de liberaalkatholieken wantrouwen gewekt. De internationale gebeurtenissen 

versterkten dat wantrouwen ten zeerste, en dan met name de ontwikkelingen die in Rome 

gedurende 1848 en het begin van 1849 plaatsvonden en die een wig dreven tussen de Italiaanse 

liberalen en Pius IX. 

In april 1848 weigerde de paus een verzoek van de Italiaanse eenwordingsbeweging om 

zijn leger in te zetten in de strijd tegen Oostenrijk, wat door de revolutionairen als verraad aan 

de goede zaak werd beschouwd.189 In een toespraak op 29 april liet de paus weten een oorlog 

uit te sluiten, omdat die in strijd was met het gedachtengoed van de katholieken, die gebaseerd 

was op vredelievendheid. Lodewijk Napoleon viel hem bij, en moedigde de liberalen aan toch 

vooral met de paus te onderhandelen, ‘alsof hij zich aan het hoofd bevond van een leger van 

honderd duizend man’.190 De redacteuren van De Tijd reageerden met een serie artikelen die de 

paus verdedigden tegen de ‘dwalingen des tijds’ en tegen de ‘voorstanders der 

regeringloosheid’.191 In de krant werd gesuggereerd dat het de protestanten waren die 

probeerden Italië te overmeesteren.192 
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Pius’ streven om als een bovenpartijdige, vredelievende geestelijke leider gezien te 

worden zou hem enkele maanden later bijna noodlottig worden. Op 15 november 1848 kwam 

de Romeinse bevolking in opstand tegen de politiek in de Kerkelijke Staat. Het volk eiste 

godsdienstvrijheid en democratie. Na de moord op Pellegrino Rossi, minister van justitie van 

de Kerkelijke Staat, koos Pius IX het hazenpad. Hij vluchtte, verkleed als priester, op 24 

november richting Napels, naar Gaëta in het Koninkrijk der Beide Siciliën. De gebeurtenissen 

in Rome bevestigden de weerstand die de Nederlandse katholieken al voelden tegen de 

liberalen. 

De Tijd ontplofte. In een artikel in de krant van 14 december, waarin overduidelijk de 

geoefende hand van Cramer valt te lezen, werden de revolutionairen omschreven als een ‘in 

onverbiddelijke razernij [voorthollende] demagogie, met hare geesselroede voor zich uit 

zweepende al wat hare geweldenarij in den weg treedt’.193 In zijn artikelen over de 

gebeurtenissen in de Kerkelijke Staat liet Cramer zich, zo schreef hij in zijn Liber Rationum, 

vooral inspireren door Cornelis Broere, door de Franse contrarevolutionair Joseph de Maistre 

(1753-1821), en door de encycliek Mirari vos (1832).194  

Na verkiezingen in Rome op 29 december werd een constituerende vergadering 

bijeengebracht. Deze riep op 9 februari 1849 de Repubblica Romana uit, die onder meer de 

pauselijke macht afschafte. De radicale patriot Giuseppe Mazzini, leider van La Giovine Italia 

en groot strijder voor een eengemaakt Italië, werd één van de drie nieuwe regeringsleiders, 

samen met de gelijkgestemden Aurelio Saffi en Carlo Armellini. Deze laatste sprak het 

Romeinse volk toe: de vereniging van het geestelijke en het wereldlijk gezag in één persoon 

kon en behoorde niet meer te bestaan. De paus had op momenten waar dit nodig was tegenstand 

geboden tegen de roep om vrijheid voor het volk, en had geweigerd deel te nemen aan een 

oorlog ten behoeve van de Italiaanse eenwording, zo vervolgde Armellini zijn betoog.195 Een 

lompe uitval tegen de doorluchtige en edelmoedige Pius IX, die weerstand had durven bieden 

tegen de revolutionairen, zo omschreef De Tijd de woorden van Armellini.196 ‘De afkeer van 

geheel Europa zal regt spreken over zulk een taal’, zo besloot redacteur Cramer zijn tirade.197  

De afschaffing van de pauselijke macht betekende het einde van de Kerkelijke Staat, 

maar, zoals eerder bij de doodverklaring van de laatste paus door de Fransen in 1799, werd ook 

hier te vroeg gejuicht. Er werd internationaal verontwaardigd gereageerd op deze 
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machtsovername door de liberalen. Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Beide Siciliën waren 

bereid om de wapens op te nemen ter verdediging van de Kerkelijke Staat. In een kort bericht 

in De Tijd van 26 februari valt te lezen dat de paus toestemming gaf tot het openlijk aanvragen 

van een gewapende interventie, waarop de Repubblica Romana reageerde met een poging om 

vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen met Lodewijk Napoleon in Frankrijk.198 De 

gezanten Pietro Beltami en F. Lescantini kwamen echter van een koude kermis thuis: Lodewijk 

Napoleon voorzag verlies van Franse invloed op het Italische schiereiland en koos voor herstel 

van de politieke macht, dus voor herstel van de pauselijke soevereiniteit. Op 30 april viel het 

Franse leger Rome binnen, maar vond de troepen van Garibaldi tegenover zich, met een 

smadelijke afgang als gevolg. In de Franse Wetgevende Vergadering laaide de discussie op 

over de wenselijkheid van de Franse bemoeienissen met de soevereiniteit van de paus, zoals te 

lezen viel in de ‘Buitenlandsche Berigten’ in De Tijd van 9 augustus 1849.199 Montalembert 

verdedigde de macht van de Heilige Stoel en drong aan op een nieuwe aanval, maar de 

katholieke democraat Arnaud d’Arriège voorzag dat het ondersteunen van de wereldlijke 

rechten van de paus met bajonetten de kerk zou doden. Uiteindelijk besloot Lodewijk Napoleon, 

onder druk van de Franse katholieken, tot een nieuwe aanval op Rome, ditmaal bij de Porta San 

Pancrazio bij Janiculum, ten zuiden van de huidige Vaticaanstad. De strijd duurde een maand, 

en nu was het Garibaldi die het onderspit delfde. Het Franse leger nam begin juli 1849 het 

bestuur van Rome over en ontbond de Repubblica Romana. In de proclamatie die door de 

Franse troepen na de inname van Rome aan de bevolking werd uitgereikt, overigens in het Frans 

gesteld, werd met geen woord gerept over de paus.200 De papale steun lag nog steeds gevoelig 

binnen een groot deel van de Franse politieke gemeenschap. In april 1850 kon Pius, de 

vluchteling uit Gaëta, onder bescherming van het Franse Leger, terugkeren naar Rome. De paus 

hernam zijn positie als staatshoofd van de Kerkelijke Staat, met goedkeuring van Lodewijk 

Napoleon, die daarmee tegemoetkwam aan de wensen van de Franse geestelijkheid. De Franse 

troepen zouden nog tot 1870 gestationeerd blijven in de Kerkelijke Staat, ter verdediging van 

de paus en, mogelijk meer nog, ter verdediging van de eigen invloed in het gebied. 

In De Tijd van 1 mei 1850 werd teruggekomen op Pius’ vrijzinnige denkwijze van de 

eerste jaren van zijn pontificaat. De bittere ervaringen van zijn asiel in Gaëta zouden diens 

liberale voorkeuren weleens ondergraven kunnen hebben, zo werd gesuggereerd.201 Inderdaad 
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was het resultaat dat Pius IX zijn liberale masker afnam, en dat hij zich niet alleen in woord en 

geschrift, maar ook in zijn daden fel begon af te zetten tegen de Italiaanse risorgimento. Tegen 

de zin van de Franse overheid draaide Pius IX elke vorm van liberalisering binnen de politiek 

van de Kerkelijke Staat terug. Ook trok hij bepaalde vrijheden in, zoals de persvrijheid, en 

voerde hij de inquisitie opnieuw in. De paus kwam in een positie waarin hij alle macht naar 

zich toe kon trekken, en waarin hij, samen met zijn geestverwanten in de congregatie van de 

Propaganda Fide de religieus-politieke lijnen van de Kerkelijke Staat verder uit kon werken, 

zoals in hoofdstuk 2 is beschreven. 

 

4.2 De geboorte van het ultramontanisme in Nederland 

In de Nederlandse katholieke gemeenschap werd flink meegeleefd met wat de paus ‘aan gene 

zijde van de bergen’ was overkomen. Dat blijkt onder meer uit de sterk toenemende aandacht 

ervoor in de katholieke pers. In een ware explosie van artikelen in De Tijd beschreven de 

redacteuren Judocus Smits en Jan Willem Cramer hun gevoelens over het pauselijk drama. 

Alleen al in de maand december van 1848 verschenen 47 artikelen over Pius. 

 

 

Grafiek 1: Artikelen over paus Pius IX vanaf diens inauguratie tot eind 1850 

 

In bovenstaande grafiek zijn de belangrijkste momenten daarvan terug te zien: de 

toespraak van de paus waarin hij formeel het verzoek van de Italiaanse revolutionairen weigerde 

(mei 1848), de in verband hiermee heftige discussies over dit onderwerp (augustus 1848), de 

vlucht van de paus (december 1848 tot maart 1849), en de terugkeer naar Rome (april 1850). 

Niet alleen cijfermatig, maar ook qua karakter zien we in deze periode een verandering 

in de artikelen over de paus. Een zekere ophemeling was al vanaf diens inauguratie aanwezig, 

en was ook niet vreemd waar het berichtgeving over Christus’ plaatsvervangers op aarde betrof, 
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maar vanaf de winter van 1848 werd het taalgebruik steeds heftiger en emotioneler. Naast 

eerbied over Pius sprak er uit de artikelen ook bezorgdheid en woede over de manier waarop 

hij behandeld was. Het was vooral Cramer die in zijn buitenlandse berichtgeving in 

hoogdravende bewoordingen de kwaliteiten en het leiderschap van de paus beschreef. 

Opvallend is dat Cramer in deze periode regelmatig het woord ultramontanisme in zijn artikelen 

gebruikt, iets dat eerder niet voorkwam.202 Was hier sprake van de werkelijke geboorte van het 

ultramontanisme in Nederland, in de zin van een volledige onderwerping aan de decreten van 

de paus? Of was er slechts sprake van een ultramontanisme als persoonsverheerlijking?  

Hoe het ook zij, vanaf de terugkeer van Pius IX naar Rome in 1850, leken de katholieken 

van Nederland zich meer en meer te scharen achter de naar absolutisme neigende politiek van 

de Heilige Stoel, ten koste van het liberaalkatholieke denken.203 Ook het gebruik van het 

liberalisme als vijandsbeeld, dat door de pauselijke terugkeer was gecreëerd, werd 

overgenomen: in De Tijd werden de protestanten opgeroepen om, samen met de katholieken, te 

strijden tegen het ‘ongeloof’. Samen zouden ze ‘het leger der anarchie’ kunnen overwinnen, 

want, zo stelde Cramer, ‘de afstand, die [katholieken en protestanten] vaneen scheidt [is] 

betrekkelijk gering’, en ‘zij [staan] beide op één en denzelfden bodem’.204 In het betreffende 

artikel werd wel duidelijk gemaakt dat die toenadering op politiek gebied plaats zou moeten 

vinden, en niet op het godsdienstige vlak.205 

Al vrij snel na de pauselijke vlucht uit Rome was in de correspondentie van Jan Willem 

Cramer sprake van initiatieven voor een adhesiebetuiging aan de paus, en om diens drama onder 

de aandacht te brengen van de koning, de parlementariërs en de bevolking, met name via 

adressen, brieven aan kranten en een petitie.206 Samen met Duchastel slaagde hij er in 391.000 

handtekeningen op te halen tegen de gewelddadige inname van Rome.207 Cramer omschreef dit 

succes als de eerste massale tekenen van liefde voor de paus: ‘… tedere liefde, van eerbied en 

verknochtheid, waardoor het pausschap van Pius IX zich zoo bijzonderlijk gekenmerkt 

heeft’.208 

 
202 De Tĳd, 01-05-1850, 1. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010249975:mpeg21:p001 
203 Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001) 205. 
204 De Tĳd, 01-05-1850, 1. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010249975:mpeg21:p001 
205 De Tĳd, 01-05-1850, 2. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010249975:mpeg21:p002 
206 Fortuné Duchastel aan Jan Willem Cramer, 08-01-1849, NL-NmKDC_CRAM_187, 26; Fortuné Duchastel 

aan Jan Willem Cramer, 10-01-1849, NL-NmKDC_CRAM_187, 33; Fortuné Duchastel aan Jan Willem Cramer, 

07-02-1849, NL-NmKDC_CRAM_187, 62. 
207 A. Th. van der Zeijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 

'nationale' geschiedschrijving (Hilversum 2002) 153. 
208 NL-NmKDC_CRAM_23, 126. 



66 

 

In het door de liberalen gedomineerde vaderlandse parlement bleef het stil rondom de 

Franse inname van Rome, en voor wat betreft de vlucht van de paus was er slechts een korte 

interpellatie in de Tweede Kamer die tot niets leidde.209 In tegenstelling tot Frankrijk werd de 

strijd om de Heilige Stoel uitsluitend buiten het parlement behandeld, en dan met name in de 

vaderlandse pers. Omdat de Franse katholieke opinie van cruciale invloed zou worden op de 

ideeën van Jan Willem Cramer, is het zinvol even stil te staan bij de ontwikkelingen aldaar.  

 

4.3 Ondertussen in Parijs 

Zoals de eerdere Parijse revolutie van 1789 bracht ook die van 21 tot 24 februari 1848 niet wat 

de revolutionairen voor ogen hadden. Weliswaar veroorzaakte de opstand de val van de 

Julimonarchie van 1847, het regime van de burgerkoning Louis-Philippe en diens marionet 

François Guizot, maar de Tweede Republiek van de royalisten die daarop volgde voerde een 

veel gematigder koers dan de revolutionairen in gedachten hadden. Dit leidde tot een nieuwe 

revolte, de Juniopstand van 1848, die op zijn beurt weer werd neergeslagen door de 

republikeinse troepen van generaal Cavaignac. In de daaropvolgende verkiezingen koos de 

meerderheid echter niet voor deze generaal, maar voor de uit het niets tevoorschijn gekomen 

Lodewijk Napoleon Bonaparte, de zoon van de gewezen Koning van Holland. Deze Lodewijk 

Napoleon zag zichzelf als reïncarnatie van Napoleon I die, zo wilden zijn nog altijd talrijke 

aanhangers geloven, Frankrijk na de revolutie van 1789 tot grote bloei had gebracht. Hij speelde 

zo in op de roep van deze bonapartisten, maar niet alleen van hen, om een ‘sterke man’. Door 

het verbinden van maatschappelijke vooruitgang en de belofte van nationale grandeur lukte het 

de president om de massa achter zich te krijgen.210 En door zich te profileren als sprekende 

namens het volk, werd hij door de massa ook steeds meer op handen gedragen. Ook de 

katholieken in het Franse parlement stonden niet afkerig tegenover de nieuwe president, en voor 

de onderling sterk verdeelde royalisten was hij acceptabel als leider van het land.211 

Montalembert, die inmiddels als gematigde republikein in de Wetgevende Vergadering zitting 

had, aarzelde over zijn steun aan de charlatan-president, maar ging toch overstag.212 Louis 

Veuillot, in 1848 hoofdredacteur geworden van L’Univers en door de revolutie van dat jaar in 

het kamp van de conservatieven terecht gekomen, droeg Lodewijk Napoleon op handen. Hij 
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vond inmiddels dat een autoritair bewind paste in de traditionele katholieke visie op de staat, 

en wenste een sterke pausgezinde man aan het hoofd van die staat.213 Met beide heren zou Jan 

Willem Cramer het jaar daarop in contact komen, wat van grote invloed zou blijken voor zijn 

positie zowel in Nederland als internationaal. 

De militaire successen die Lodewijk Napoleon behaalde, zoals die op de liberalen in 

Rome in 1850, wekten de indruk dat Frankrijk voor een nieuwe grand siècle stond.214 Dit kon 

echter niet voorkomen dat de voortdurende tegenwerking van de conservatieven in de 

Wetgevende Vergadering afbreuk deed aan Napoleons pose van ‘sterke man’. Om zijn positie 

te herstellen deed hij een beroep op steun van de linkse republikeinen, en dit leidde tot de coup 

d’état van 2 december 1851, die het begin was van de tweede periode van het Tweede Keizerrijk 

en die de indruk van een Franse grandeur nog verder versterkte. De president zou zichzelf het 

jaar daarop tot keizer Napoleon III kronen. De eerste jaren van zijn keizerschap werden 

gekenmerkt door een repressief karakter, en dat zorgde, naast een nieuwe desillusie voor de 

liberalen, ook voor tweespalt in de Franse katholieke kerk. Montalembert kon zich als 

republikein totaal niet verenigen met deze nieuwe Napoleon, terwijl Veuillot eindelijk zijn 

gewenste krachtige leider zag opstaan. Daarbij kan wel aangetekend worden, dat er ook binnen 

de gematigde liberaalkatholieken geen overeenstemming bestond over het al dan niet volgen 

van Napoleon.215 

De aantrekkingskracht van de nieuwe Franse keizer voor Jan Willem Cramer lag toch 

vooral besloten in diens voorgenomen utopisch-socialistische experimenten, en dan met name 

in de ideeën omtrent een nieuw bankwezen, de Crédit Mobilier, dat borg zou gaan staan voor 

megaprojecten zoals haven- en spoorwegaanleg en stadsuitbreidingen.216 Het kon vooral ook 

gezien worden als een Franse strijd tegen de gelddictatuur van de Rothschilds en tegen de door 

haar grotendeels beheerste liberale pers. Die strijd zou al snel uitlopen op agressie tegen 

geheime genootschappen als de loge, tegen de Joden en tegen de liberalen in het algemeen. 

Voor Cramer was dit blijkbaar geen reden om zijn bewondering voor Napoleon te beteugelen: 

hij liep al langer met plannen rond om zich te storten op nieuwe initiatieven in Nederland, zoals 

de inpoldering van de Zuiderzee en urbanisatieplannen voor Amsterdam, en de 
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aantrekkingskracht van de Crédit zal voor hem gelegen hebben in de mogelijkheden tot 

financiering van zijn plannen.217 

In De Tijd van 17 december 1851 werd de coup omschreven als noodzakelijk, maar dat 

dit de slachting niet rechtvaardigde.218 En in de editie van 13 december 1851 werd Napoleons 

zelfcoup afgedaan als eedbreuk, als vernietiging van de constitutie en van rechten ‘die in ieder 

maatschappij heilig moeten zijn’.219 In een artikel van 22 december in dezelfde krant werd 

Lodewijk Napoleon gelijkgesteld aan anarchie.220 Daarentegen werd een week later gerefereerd 

aan een als zeer belangrijk omschreven artikel in L’Univers, waarin Napoleon werd opgeroepen 

om nu direct zijn macht te gebruiken om de vrijmetselarij te vernietigen, als zijnde een geheim 

genootschap van een gevaarlijke strekking.221 Het is tekenend voor de inmiddels ontstane 

richtingenstrijd binnen de katholieke gemeenschap in Nederland, dat er binnen het kader van 

één periodiek zulke tegenstrijdige meningen naar voren kwamen. Of de artikelen van de hand 

van Smits en Cramer waren is niet te achterhalen, maar dat de twee redacteuren niet meer op 

één lijn zaten blijkt wel duidelijk uit hun correspondentie. Waar Cramer zich volledig achter de 

nieuwe keizer schaarde, gaf Smits aan Alberdingk Thijm te kennen hier niets van te begrijpen. 

Hij zou er, zo liet hij weten, voor zorgen dat De Tijd verder gevrijwaard bleef van al te 

enthousiaste kopie over Napoleon.222 

 

4.4 De controverse 

Het was niet voor het eerst dat de twee redacteuren tegenover elkaar stonden. Al vanaf 1847 

was er sprake van verwijdering, toen Cramer zich al scheldend verzette tegen de protestantse 

armenzorg ‘Christelijk Hulpbetoon’, opgericht in ‘s-Hertogenbosch. Ook in De Tijd ageerde 

Cramer tegen protestantse ‘geheime genootschappen’ als Hulpbetoon, Unitas en Phylacterion, 

en periodieken als De Fakkel, De Waakzaamheid, De Evangelische Kerkbode en De Wespen 

van de felle antipapist Van Dam van Isselt. De agitatie die hiermee verspreid werd was bedoeld 

om aan de maatschappelijke en economische positie van de katholieken zoveel mogelijk 

afbreuk te doen, zo vreesde hij. Uiteindelijk hadden deze genootschappen en blaadjes weinig 
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invloed, en waren de aantijgingen van Cramer eerder te zien als complottheorieën dan dat ze 

werkelijk een gevaar voor de katholieke emancipatie opleverden.223 

Smits gaf aan geschrokken te zijn van zoveel heftigheid (virulentie) bij Cramer, en 

maande hem tot kalmte.224 In een latere brief, Smits dateerde zijn brieven vrijwel nooit, beet hij 

hem toe: ‘.. geen woord meer te schrijven […] alvorens ik thuis ben’.225 Cramer was De Tijd 

gaan zien als centrum van actie en middel tot popularisering van Broeres ideeën, zo schreef hij 

in zijn Liber Rationum.226 Het was een veroveringsstrijd tegen de goddeloosheid, met als doel: 

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat (Christus overwint, Christus regeert, Christus 

gebiedt). Hij droomde van zo’n krijgsplan.227 Van dergelijke oorlogstaal moest Smits niets 

hebben en van vertrouwen in Cramer was bij hem dan ook nauwelijks meer sprake, maar toch 

zou de samenwerking nog tot 1857 voortduren. Het is mogelijk wat al te sterk aangezet om deze 

tweespalt te projecteren op de katholieke arena in deze jaren, maar dat er sprake was van 

verschillende kampen is ontegenzeggelijk waar. Al eerder ook kwamen onderlinge spanningen 

ter sprake, maar nu, met een door de nieuwe grondwet mogelijk gemaakte uitbouw van de 

katholieke kerkorganisatie, kwam een controverse tussen een gematigde en een radicale visie 

sterk naar voren. Voor de overgrote meerderheid was het de te verwachten weerstand bij de 

protestanten die noopte tot een voorzichtige aanpak. En die keuze was ook te begrijpen: de 

formele positie van de kerk mocht dan in de grondwet op gelijke niveau als andere godsdiensten 

zijn vastgelegd, in de praktijk werd de katholieke kerk door de protestanten nog steeds 

beschouwd als een te gedogen religie.228 De kansen die de katholieke kerk werden geboden om 

zich te herorganiseren, werd in protestantse kring als een bedreiging ervaren, en dat maakte dat, 

volgens Cramer, ‘het vestigen eener Katholieke Associatie […] eene zeer dringende 

noodzakelijkheid [was]’.229 De opbouw van de katholieke kerkorganisatie werd ook steeds 

zichtbaarder: direct na de grondwetsherziening van 1848 werd door tal van katholieke 

lekengroeperingen een beroep op de paus gedaan om het herstel van de bisschoppelijke 

hiërarchie in gang te zetten, en op zijn beurt liet Pius eind 1851 de regering van Thorbecke 

weten de instelling van een episcopaat in Nederland nodig te vinden. De regering maakte 

vervolgens de weg vrij voor het herstel van de hiërarchie, wat tot veel ophef in het protestantse 

kamp leidde, met een revolte als gevolg. Deze zogenoemde Aprilbeweging van 1853 ging 
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gepaard met de val van het kabinet Thorbecke. Koning Willem III, in 1849 aangetreden, had 

geweigerd het regeringsstandpunt over de scheiding van kerk en staat uit te dragen, waarna 

Thorbecke zich gedwongen zag om zich terug te trekken. Veel veranderde dit niet: ook het 

daaropvolgende kabinet gaf vrij baan aan het hiërarchisch herstel. 

Een onderwerp waaruit de controverse sterk naar voren kwam was die van het 

onderwijs. In navolging van de onderwijsstrijd van 1850 in Frankrijk, de wet-Falloux, brak ook 

in de kringen van de Nederlandse katholieken een heftige discussie uit over de staatsbemoeienis 

met het onderwijs. Van Vree, de beoogde eerste bisschop van Haarlem, koos de gematigde visie 

van onder meer Montalembert, die voorstander was van het recht van de staat om zich in te 

laten met het onderwijs. Ook Judocus Smits verdedigde dit standpunt. Cramer volgde echter 

Veuillot, die de bemoeienis van de staat volledig verwierp. Daarmee koos Cramer ook voor de 

visie van de Heilige Stoel en van de vertegenwoordiger daarvan in Nederland, Carlo Belgrado. 

Deze Belgrado was, vooruitlopend op het herstel van de hiërarchie van de katholieke kerk, op 

28 juni 1848 in Den Haag aangekomen om de functie van internuntius en aartsbisschop i.p.i. 

voor Nederland op zich te nemen, en was uitgesproken ultramontaans. 

Cramer, nog steeds verantwoordelijk voor de buitenlandse berichtgeving in De Tijd, 

nam regelmatig de onderwijsartikelen over uit L’Univers, en daarmee vergrote hij zijn invloed 

op de opinie van veel mede-katholieken, waaronder de meerderheid van Le Jeune Hollande. 

Samen met Alberdingk Thijm en (later) Herman Schaepman vertegenwoordigde Cramer 

de tak die het niet altijd even nauw nam met de consequenties van hun uitspraken.230 Dat hij 

zich daarbij liet leiden door Veuillot, maakte hem tot veruit de stelligste van de drie 

‘querulanten’. Veuillot had zich, volgens Rogier, ontpopt tot een bron van verdeeldheid onder 

de Franse katholieken, die met ‘la rude franchise de plébéien’ voedsel gaf aan de steeds groter 

wordende verdeeldheid.231 Dat Cramer hem als voorbeeld nam, en daarbij ook zorgde voor 

verdeeldheid in het Nederlandse katholieke kamp, werd hem door veel van zijn mede-

katholieken kwalijk genomen. Van Son, Van Vree, Van Kints, Smits, allen begonnen ze 

Cramers adoratie voor Veuillot te veroordelen. Alleen zijn jeugdvriend Thijm bleef hem 

verdedigen, ondanks dat ook hij niet veel ophad met Veuillot: in een brief aan Cornelis Broere 

van begin februari 1853 schreef hij dat Cramers ‘doordrijverig’ gedrag bij sommige 

ondernemingen volstrekt nodig was. Hij noemde Cramer onvervangbaar.232 

 
230 De Coninck, Een les uit Pruisen, 345. 
231 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 142. 
232 Joseph Alberdingk Thijm aan Cornelis Broere, 01/02-02-1853, NL-NmKDC_THYM_1271. 



71 

 

De verdeeldheid zal ongetwijfeld ook gevoed zijn door de ontevredenheid binnen de 

katholieke gelederen over de voortgang van wat zij zo belangrijk achtten: het organiseren van 

de katholieke bevolking in één landelijke kerk. Het kon hen niet snel genoeg gaan, maar met 

het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie binnen handbereik zaten de prominenten niet te 

wachten op ‘herrie in de tent’, dat hen enkel van hun doel afhield. 

 

4.5 Een internationale oriëntatie 

De ontevredenheid onder de katholieken over de voortgang van een katholieke associatie blijkt 

onder meer uit een brief van Van Kints aan Jan Willem Cramer van juni 1849. Hij verweet 

Cramer dat het hem nog steeds niet gelukt was om de katholieken georganiseerd te krijgen. Van 

Kints gaf als voorbeeld wat in het Duitse taalgebied bereikt was met de Pius Vereine.233 Deze 

katholieke verenigingen, met Mainz als oorsprong, streefden ernaar de rechten van de kerk 

veilig te stellen en de sociale situatie van de arbeidersklasse te verbeteren. Langzamerhand 

groeiden deze verenigingen uit tot een katholieke massabeweging, iets waar in Nederland nog 

geen sprake van was. Lees: wat Cramer nog steeds niet gelukt was om het te organiseren. 

Het is opvallend dat de stagnatie Cramer aangerekend werd, terwijl er toch een hele 

organisatie, het Amsterdamse comité, mee gemoeid was. Werd er een zondebok gezocht? De 

verklaring voor de moeizame voortgang zal eerder gelegen hebben in het jammerlijke falen van 

Le Jeune Hollande. Van eenheid was geen sprake meer, zoals we al zagen, en het animo bij de 

leden was in april 1849 al minimaal. Alleen Cramer en Van Vree, en in mindere mate Duchastel, 

probeerden er nog iets van te maken, zij het dat ook bij hen de energie om via het comité 

initiatieven te ontplooien langzaam opraakte. Niet alleen het behoud van de gevestigde 

maatschappelijke posities zullen daar debet aan geweest zijn, maar ook de kleine omvang van 

de groep maakte het verkrijgen van werkelijke invloed onmogelijk.234 Le Jeune Hollande zou 

nog tot 1852 een sluimerend bestaan leiden, maar daarna was het definitief afgelopen. Voor 

Cramer was ook deze poging tot vorming van een associatie uiteindelijk op een teleurstelling 

uitgelopen. Hij verlegde zijn aandacht steeds meer naar het zuiden, met name naar de 

Frans(talig)e journalistiek. Zijn internationale oriëntatie zou in de jaren hierop volgend een 

groot deel van zijn tijd en energie vragen, en hij zou die moeten verdelen tussen Nederland en 

het buitenland. Een initiatief van Cramer om ook in Nederland een Piusvereniging op te richten, 

naar Duits voorbeeld, bleef zonder steun binnen het comité.235 
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De vriendschap tussen Cramer en Duchastel was na de teloorgang van het comité hecht 

gebleven. Ook de adoratie voor de nieuwe Franse keizer werd door beide vrienden gedeeld. 

Duchastel had daarnaast de vurige wens om een eigen dagblad te beginnen, maar dan één met 

een internationale uitstraling en in de Franse taal uitgegeven. Dat dagblad zou geen religieuze 

kleur moeten hebben, maar vooral gericht moeten zijn op de (liberale) politiek.236 In een brief 

aan Cramer van 21 april 1849 schreef Van Vree, op dat moment seminariepresident in 

Warmond, hoe dat internationale karakter van groot belang kon worden in de strijd van de 

katholieken tegen de protestanten: het zou de suggestie kunnen wekken van een samenwerking 

met andere katholieke groeperingen in Europa.237 Twijfels waren er ook. Onder meer de 

katholieke politicus J.B. van Son vroeg zich af of gebruik van de moedertaal niet veel meer 

katholieken zou bereiken.238 Na een uiterst moeizame financiering verscheen de eerste editie 

van het dagblad, onder de naam Le Publiciste Journal des Pays-Bas, op 1 november 1849 te ’s-

Gravenhage. Ondanks het voornemen geen standpunt over godsdienst in te nemen, sloop het 

katholicisme steeds meer de kolommen in. Het was, zo veronderstelt Beekelaar, vooral Cramer 

die via vertalingen van artikelen uit buitenlandse kranten dit katholicisme naar de voorgrond 

bracht.239 De krant ontbeerde overigens een duidelijk politiek karakter en verkocht daarom niet 

goed, en dat veranderde ook niet toen in april en mei 1850 felle artikelen tegen de protestantse 

onverdraagzaamheid en vóór de pauselijke verheerlijking verschenen. Dat had uiteraard alles 

te maken met de pauselijke verbanning naar Gaëta, en het is nauwelijks te betwijfelen dat deze 

artikelen uit de pen van Cramer kwamen. 

Met name Duchastels contacten in Franse legitimistische kringen, aanhangers van de 

verdreven Bourbondynastie, hadden hem opdrachten opgeleverd voor Franstalige kranten in 

het buitenland, en Cramer probeerde nu via Duchastels netwerk om zijn eigen internationale 

positie te versterken. Het zou hem persoonlijke relaties opleveren met L'Univers, met 

Observateur de Genève in Zwitserland, met de Deutsche Volkshalle, het Journal de Bruxelles 

en L'Emancipation Belge en met The Tablet in Engeland. Cramer leverde ook artikelen aan 

voor deze kranten, en soms nam hij een eigen artikel vertaald op in De Tijd, met de vermelding 

dat ‘de voortreffelijke correspondenten van de wereldpers’ de mening van De Tijd-redacteuren 

deelden.240 
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In februari 1849 bracht Duchastel Cramer ook in (schriftelijk) contact met 

Montalembert. Deze verzocht de beide redacteuren om een artikel te schrijven over de 

emancipatiestrijd van de katholieken in Nederland, en ze togen enthousiast aan het werk.241 De 

overige leden van Le Jeune Hollande juichten het plan toe, maar wilden zich er verder niet mee 

bemoeien.242 De omvang oversteeg uiteindelijk die van een artikel, en de auteurs besloten om 

het werkstuk niet alleen aan Montalembert te sturen, maar het als brochure uit te geven. Op 24 

september 1849 rolde het van de persen bij uitgeverij C.L. van Langenhuysen. Het kreeg als 

titel Mémoire sur la situation des catholiques dans les Pay‐Bas, depuis leur émancipation en 

1798 jusqu'a nos jours, en zou internationaal in het oog springen.  

Na de felle kritiek op Cramers Volksoppermagt werd de Mémoire ontvangen als een 

strijdbijl voor de katholieke zaak. Cramer was zeer verguld met de reactie van Van Vree in De 

Katholiek, die het ‘de waarheid aangaande Nederland’ noemde.243 Vanuit meerdere kanten 

werd aangedrongen op een brede verspreiding van het werk, met name ook in het buitenland, 

en dat gebeurde ook: er verschenen uittreksels van de Mémoire in Franse, Duitse, Engelse en 

Belgische katholieke bladen.244 Het was een goede zaak om de onderdrukking van de 

katholieken door de protestanten bekend te maken in ‘de buitenlanden’, zo schreef de Leidse 

advocaat en thorbeckiaan Van den Aardwegh, een bekende van Cramer uit ‘De Geleerde Man’, 

in een brief van 10 oktober 1849.245 Hij vergeleek de protestanten in Nederland met de 

Vrijgeesten in Zwitserland, die de katholieken onderdrukten uit onverschilligheid, en zette 

Cramer aan tot meer actie.246 En Van Kints zag de publicatie als een ‘Europeesch 

evenement’.247 Maar uiteraard was niet iedereen dezelfde mening toegedaan. Met name de 

Luikse bisschop Van Bommel vond het geschrift weinig feitelijk, en de toon somber en 

ontevreden.248 En uiteraard ontstond er onrust onder protestanten over het succes van de 

Mémoire.249 Het belangrijkste voor Cramer was echter dat Montalembert hem een positieve 

reactie stuurde. Hij zag Cramer als een wapenbroeder.250 Ook Pius IX reageerde: op 27 april 
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1851 ontving Cramer als eerste Nederlander de onderscheiding van Ridder van de Orde van 

den H. Gregorius.251 

In zijn Liber Rationum relativeerde Cramer zijn succes: ‘[Het] was mij meer ten nadeel 

dan ten voordeel. ’t Was koren op de molen van hen die begonnen mij te jalouseren en mijn 

bedoelingen suspect te maken. Mijn werken was te ijverig, om mij niet onder de verdenking te 

kunnen brengen van eer- en heerszucht’. ‘Ik nam daar toentertijd geene notitie van; ik had het 

echter wel mogen gedaan hebben.’252 

 

 

                Louis Veuillot, 1813-1883 

 

Cramer kwam in deze periode eveneens in persoonlijk contact met Louis Veuillot, en 

zijn bewondering voor de man nam grote vormen aan. Veuillot was na een bezoek aan Rome 

in 1838 een fervent aanhanger van het ultramontanisme geworden, en had na de revolutie van 

1848 felle antiliberale standpunten ingenomen. De artikelen die hij hierover schreef in 

L’Univers zorgden er voor dat de krant een leidende rol ging spelen in de ultramontaanse 

propaganda. De artikelen die Cramer uit L’Univers overnam in De Tijd kregen daarmee ook 

steeds meer het karakter van het ongenuanceerde, starre ultramontanisme van Veuillot. Cramer 

zal ook teruggedacht hebben aan wat Broere hem als reactie op Volksoppermagt had 

geschreven. Broeres antidemocratische opinie zal hij terug gezien hebben in Veuillot’s 

fanatieke voorkeur voor een onverzoenlijke en autoritaire kerk. Een katholieke kerk die het 

negentiende-eeuwse liberalisme zou moeten beschouwen en bestrijden als een antichrist. Het 

fanatisme waarmee Cramer zich op Volksoppermagt had gestort zien we terug in het agressief 
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volgen van dit starre ultramontanisme. Beekelaar is stellig in zijn bewering dat Broere mede 

debet was aan de ontwikkeling van zijn leerling tot adept van Veuillot.253 

Begin 1852 vertrokken Jan Willem Cramer en Frans Lurasco voor een reis naar Parijs. 

In brieven aan zijn vrouw Célestine deed Cramer verslag van zijn reis en van zijn ontmoetingen 

met Veuillot. Op 13 februari brachten ze een bezoek aan L’Univers. Het was een aller hartigste 

ontmoeting, zo liet hij Célestine weten: ‘L. Veuillot en al de menschen van Univers zijn vurige 

apostelen’.254 Vier dagen later brachten Cramer en Lurasco opnieuw een bezoek aan Veuillot, 

alles in een vriendschappelijke sfeer.255 Enkele dagen later volgde een gesprek met schrijver-

filosoof Juan Donoso Cortés, een intieme vriend van Veuillot. Ook Donoso Cortés had na de 

revolutie van 1848 zijn liberale opvattingen vaarwel gezegd, en was in het kamp van de 

tegenstanders daarvan terecht gekomen, samen met onder meer Joseph de Maistre en Louis de 

Bonald. Met de publicatie van zijn Ensayo Sobre el Catolicismo, el Liberalismo, y el Socialismo 

Considerados en sus Principios Fundamentales (1851) was Donoso Cortés tot in de bovenste 

regionen van het ultramontanisme opgeklommen. Zijn invloed op de katholieke kerk zou in de 

jaren hierop volgend immens worden: zijn visie dat autoriteit en onfeilbaarheid als synoniemen 

gezien moesten worden heeft de basis gelegd voor de installatie van het dogma van de 

pauselijke onfeilbaarheid in 1870, en zijn afkeer van democratie, van vrijheid van denken, 

meningsuiting en religie, van rationalisme en liberalisme, van socialisme, pluralisme en 

tolerantie vinden we terug in de Syllabus Errorum van 1864, waar hij ideeën voor geleverd 

had.256 Enkele dagen na dit onderhoud ontving Cramer een handschrift van Donoso Cortés. Hij 

noemde dit ‘goud, een kostbaar sieraad’.257 

 

 

 

                                                           Juan Donoso Cortés, 1809-1853 

 
253 Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie, 101-102. 
254 Jan Willem Cramer aan Célestine Cramer-Wansink, 13-02-1852, NL-NmKDC_CRAM_213. 
255 Jan Willem Cramer aan Célestine Cramer-Wansink, 18-02-1852, NL-NmKDC_CRAM_213. 
256 ‘Juan Donoso Cortés (1809—1853)’, Jeffrey P. Johnson, The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP). 

https://iep.utm.edu/donoso/. Geraadpleegd 22-10-2020. 
257 Jan Willem Cramer aan Célestine Cramer-Wansink, 23-02-1852, NL-NmKDC_CRAM_213. 
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Tijdens zijn reis naar Parijs had Cramer enkele van de groten van het internationale 

(leken)ultramontanisme ontmoet, en zijn invulling van de gesprekken die hij met hen had 

gevoerd vinden we terug in de lange afsluitende brief aan zijn vrouw in Amsterdam over een 

‘Konferentie’ ten huize van Montalembert.258 In deze als een vergaderverslag te lezen brief 

beschreef hij de oprichting van La ligue de la presse catholique contre la fronde de la presse 

protestante et revolutionaire, een comité met als doel het leggen van contacten tussen de 

belangrijke katholieke persorganen in alle landen van de wereld. Dit comité, onder 

voorzitterschap van Montalembert maar op initiatief van Cramer, en verder bestaande uit 

Veuillot en Cochin, zou zich in moeten gaan zetten voor een algemene katholieke opinie, die 

in zou kunnen grijpen waar en wanneer de kerk bedreigd werd in haar rechten en belangen door 

‘vrijmetselarij en andere geheime genootschappen’.259 Cramer had bij Veuillot aangegeven dat 

dit initiatief enkel kon slagen wanneer er een broederband tussen de katholieken in de 

verschillende landen zou bestaan. Nu werd er in alle landen afzonderlijk op een eigen wijze 

voor de goede zaak gestreden.260 Veuillot vond de Ligue onnodig omdat L’Univers die rol al 

speelde, maar sloot zich toch aan.261 

Montalembert zal het initiatief van Cramer met beide handen hebben aangegrepen, 

gezien zijn eerdere, mislukte poging om een samenwerkingsverband in Frankrijk op te zetten: 

de Patri catholique (1845). Hoe Cramer de samenwerking tussen deze tegenstrijdige denkers 

in gedachte had kunnen we niet weten, maar het is geen geheim dat Montalembert en Veuillot 

in 1852 al zover uit elkaar waren gegroeid dat samenwerking op zijn zachtst gezegd moeilijk 

zou zijn. Veel kwam er dan ook niet van die Ligue terecht. Ondanks dat het plan in zowel 

Brussel als Keulen werd doorgevoerd, strandde het schip kort daarna door onenigheid. Veuillot 

stapte op.262 De Ligue kan wel gezien worden als een voorloper van de Correspondence de 

Genève van de jaren 1870.  

Cramer koos nu definitief voor de koers van Veuillot, die later in 1852 bij hem in 

Amsterdam op bezoek kwam. Montalembert, die hij verweet beschuldigingen aan het adres van 

Veuillot te maken, viel volledig bij hem uit de gratie.263 De correspondentie tussen hen stopte. 

 
258 Jan Willem Cramer aan Célestine Cramer-Wansink, 27-02-1852. NL-NmKDC_CRAM_213. 
259 Jan Willem Cramer aan Célestine Cramer-Wansink, 27-02-1852. NL-NmKDC_CRAM_213. 
260 NL-NmKDC_CRAM_23, 162. 
261 NL-NmKDC_CRAM_23, 166. 
262 NL-NmKDC_CRAM_23, 164, 168. 
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Voor Cramer betekende dit een verdere uitbouw van zijn internationale betrekkingen en 

hij had dit podium ook slim kunnen gebruiken om zijn plannen voor een katholieke associatie 

in Nederland te verwezenlijken. Vooralsnog koos hij er echter voor om met zijn initiatieven 

binnen de grenzen van Nederland te blijven.  

 

4.6 De fundamenten van de katholieke associatie 

De rehabilitatie van Cramers naam na het verschijnen van de Mémoire sur la situation des 

catholiques dans les Pay‐Bas, depuis leur émancipation en 1798 jusqu'a nos jours had het weer 

mogelijk gemaakt om zich in Nederland, zij het onder een vergrootglas, als voortrekker van de 

katholieke zaak te manifesteren, en daar maakte hij gebruik van door het starten van twee 

nieuwe activiteiten: de H. Willibrordus Vereniging en de Amsterdamse kiesvereniging Regt 

voor Allen. Over de vraag waarom hij toch steeds maar weer nieuwe initiatieven startte was hij 

in zijn Liber Rationum heel duidelijk: er werd door zijn medekatholieken op aangedrongen en 

niemand anders nam het voortouw.264 

Deze initiatieven kunnen niet los gezien worden van het voor de katholieken zo 

belangrijke jaar 1853, waarin de beloftes, aan hen gedaan in Thorbeckes herziening van de 

grondwet, ingewilligd zouden worden, en waarin Joannes Zwijsen zou worden aangesteld als 

aartsbisschop en F.J. van Vree als bisschop van Haarlem. Judocus Smits speelde een belangrijke 

rol in deze benoemingen, wat voor een verdere verwijdering tussen Cramer en Smits gezorgd 

zal hebben. De nieuwe initiatieven waren ook twee stappen in de richting van een 

verwezenlijking van belangrijke pijlers van de katholieke emancipatie: het onderwijs en de 

politiek.  

De St.-Willibrordus werd opgericht in juli 1852 in Leiden, na aansporingen daartoe van 

internuntius Belgrado. Het doel van de vereniging was het stichten van katholieke 

normaalscholen en van een katholieke universiteit. Cramer werd via een brief van Belgrado van 

15 augustus 1852 op de hoogte gebracht van zijn voorzitterschap van het hoofdbestuur van de 

‘Onderwijs Vereeniging voor de Katholijken van Nederland’, zoals de Willibrordus 

aanvankelijk heette.265 De vereniging groeide snel: er zouden zich in vijf maanden tijd 94 

afdelingen bij aansluiten, die allen een flinke donatie beschikbaar stelden.266 Ook de hoge 

geestelijkheid juichte de plannen van Cramer toe, zo valt te lezen in de Liber Rationum.267 Dat 

 
264 NL-NmKDC_CRAM_23, 173. 
265 Carlo Belgrado aan Jan Willem Cramer, 15-08-1852, NL-NmKDC_CRAM_1, 7. 
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was overduidelijk niet waar. Van Vree, als adviseur verbonden aan de vereniging en een trouwe 

vriend van Zwijsen, zal mogelijk die indruk hebben gewekt, maar uit de correspondentie tussen 

hen kwam naar voren dat beiden in feite niets moesten hebben van lekeninitiatieven.268 Dat 

bleek met name ook uit een reactie op een door Cramer en Belgrado voorgenomen ‘Adres aan 

de Paus’, waarin aangedrongen werd op het herstel der hiërarchie. Het was, zo was de reactie, 

overbodig en onvoegzaam voor leken om zich tot de paus te wenden.269 Zwijsen schreef op 20 

juni 1852 sarcastisch aan Van Vree over ‘het Amsterdamse laïcisme, dat zich ging bemoeien 

met de hiërarchie’.270 Van Vree beloofde in een onderhoud met Cramer nog eens met Zwijsen 

te gaan praten, maar daar hoorde Cramer niets meer over terug.271 Het heeft er alle schijn van 

dat Zwijsen het initiatief tot de oprichting van de normaalscholen naar zich toe heeft getrokken, 

om er vervolgens niets meer mee te doen.272  

Er valt veel te berichten over de vereniging en hoe Cramer zich in bochten wrong om 

deze te verwezenlijken, maar bovenal was de Willibrordus toch een gevecht tussen voor- en 

tegenstanders van de invloed van katholieke leken. Belgrado, als afgezant van de Heilige Stoel, 

was vóór lekeninzet, waarmee hij zichzelf onbedoeld aan de zijlijn van de kerkelijke macht in 

Nederland plaatste. Overigens ontpopte de man zich tijdens de jaren dat hij in Nederland actief 

was (1848-1855) sowieso tot iemand die vrijwel iedereen in het katholieke Nederland tegen 

zich in het harnas had gejaagd.273 De tegenstanders van lekeninzet maakten zich vooral zorgen 

over zijn gebrek aan inzicht over de mogelijke weerstand van de protestanten tegen het herstel 

van de katholieke kerk. Er was voor de katholieken veel te verliezen. Voor wat dat betreft zullen 

zij Cramer ook als een potentieel gevaar gezien hebben: diens venijnige pen zou die protestantse 

weerstand wel eens tot hemelse hoogten op kunnen stuwen. 

Cramer zou tot 1856 pogingen blijven doen om de vereniging van de grond te krijgen, 

al zal hij zich ook wel afgevraagd hebben hoe zinvol het allemaal was: door al de tegenwerking 

kwam geen enkel initiatief verder dan een initieel plan. In een nota van 22 februari 1856 zegde 

hij zijn presidentschap en lidmaatschap op.274 Hij besteedde in zijn Liber Rationum veel ruimte 

om zijn handelen in de vereniging te verdedigen, en alleen dat al is een indicatie voor de bittere 

pil die het falen van de Willibrordus voor hem geweest moest zijn.  

 
268 Nijsten, Vaticaanse diplomatie tegen de moderne ideologie, 130. 
269 NL-NmKDC_CRAM_23, 136. 
270 Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie, 163. 
271 NL-NmKDC_CRAM_23, 189. 
272 NL-NmKDC_CRAM_23, 187. 
273 Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie, 49. 
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Het stranden van de vereniging had nog een vervelende consequentie voor hem 

persoonlijk: de aangesloten afdelingen vroegen zich af wat er met hun geld gebeurd was, en of 

ze er nog iets voor terugkregen. Cramer moest het antwoord daarop schuldig blijven, wat hem 

op ‘kwetsende veronderstellingen’ kwam te staan.275 Ook het neerleggen van zijn functie en 

lidmaatschap werd hem aangerekend.276 De vereniging werd in 1858 door het episcopaat 

ontbonden. Zwijsen zou later toegegeven dat het mislukken van Willibrordus een ware ramp 

voor het katholiek onderwijs was, maar Cramer kon zich er, naar eigen zeggen, niet 

verantwoordelijk voor voelen.277 Uiteindelijk zou de financiële afwikkeling hem nog wel tot in 

de jaren 1870 bezighouden. 

 

  

                                  Joannes Zwijsen, 1794-1877 

 

De negatieve houding tussen leken en hoge geestelijkheid kwam niet uitsluitend van 

Zwijsen cs. Uit een brief van Lurasco aan Cramer van 27 december 1852, Lurasco was op dat 

moment in Rome voor een bespreking met paus Pius IX, blijkt dat Cramer bezwaren had 

opgeworpen tegen Zwijsens benoeming tot eerste aartsbisschop van Nederland na het herstel 

van de hiërarchie.278 Lurasco ging hier niet verder op in, maar raadde het wel sterk af. Of dit 

wraakgevoelens bij Zwijsen heeft opgeroepen blijft onduidelijk: Stoks heeft beschreven dat 

 
275 NL-NmKDC_CRAM_23, 188. 
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278 Frans Lurasco aan Jan Willem Cramer, 31-12-1852, NL-NmKDC_CRAM_185, 150; Martin Stoks, Een man 

van vorstelijk karakter. Levensschets van Mgr. Joannes Zwijsen (Roermond-Maaseik 1938) 52. 
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Zwijsen zelf zijn nieuwe functie niet zag zitten, en dat hij het liefst Van Vree op die zetel 

wilde.279 De beweegredenen van Cramer om Zwijsens voordracht te betwisten is overigens niet 

duidelijk. Het is mogelijk, maar vanuit de bronnen niet te bewijzen, dat deze verder 

onuitgesproken frictie tussen Zwijsen en Cramer in latere jaren invloed heeft gehad op hun 

verstandhouding. Wel is duidelijk dat tussen de duizenden bewaarde brieven in het archief aan 

Cramer in Nijmegen er slechts één is van Zwijsen.280 

Ook het tweede initiatief, de kiesvereniging Regt voor Allen, in 1853 door Cramer in 

het leven geroepen, zou falen voordat het tot volle wasdom was gekomen. Er was vanaf het 

begin tweespalt over de manier waarop de vereniging naar buiten zou moeten treden. Aan de 

ene kant waren er de agressieve ultramontanen die een harde confrontatie voor ogen hadden, 

met Cramer als fanatiekste component, en aan de andere kant de meer irenische katholieken, 

die een gematigder handelswijze voorstonden. Na vier jaar touwtrekken hield de vereniging 

zonder ook maar iets bereikt te hebben weer op. Cramer zag Regt voor Allen als een belangrijk 

fundament voor zijn gewenste associatie, maar het mondde uit in een pijnlijke ontwrichting.281 

Het is al niet meer verrassend dat Cramer ook hier, net als bij de Ligue catholique van 

Montalembert, de onderlinge meningsverschillen geen reden vond om te twijfelen aan het 

welslagen van zijn initiatief. Het mislukken kwam overigens niet alleen door zijn houding: veel 

van de katholieke prominenten zagen de plannen voor een katholieke associatie inmiddels te 

veel lijken op de zo gevreesde protestantse geheime genootschappen.282 

De bisschoppen zullen Cramers associatie ook vreemd gevonden hebben: het binnen het 

kader van één organisatie brengen van de katholieken van Nederland was in 1853 toch al 

verwezenlijkt? En Cramer, die na 1850 sowieso steeds meer zijn eigen gang ging, zal het 

episcopaat hebben willen gedogen tot zo lang ze voor het opzetten van een associatie van nut 

kon zijn. Daarna zou hij ze niet meer nodig hebben. 

Ook Regt voor Allen werd dus een bittere teleurstelling. In zijn Liber Rationum liet 

Cramer over zijn pogingen om tot een associatie te komen weten: ‘dat de stem van die enkelen, 

die riepen om Krachtvermeerdering door Vereeniging, tot dusverre was als die van de 

roependen in de woestijn’.283 

 
279 Stoks, Een man van vorstelijk karakter, 52. 
280 Deze brief was in de periode van onderzoek echter onvindbaar in de binnenlandse correspondentie van 

Cramer met diverse personen (NL-NmKDC_CRAM_198). Volgens een oudere inventarisatie, beschikbaar in het 

KADOC te Leuven, ten tijde van de opslag van de Papieren-Cramer in het archief van de jezuïeten te Nijmegen, 

was de brief oorspronkelijk te vinden in doos 432 R10b. 
281 NL-NmKDC_CRAM_1, 4. 
282 Beekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie, 126. 
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4.7 Het dramatische jaar 1857 

Voor Jan Willem Cramer had het jaar 1857 een dramatisch verloop. Niet alleen waren zijn 

initiatieven voor een katholieke associatie door tegenwerking en tweespalt tot stilstand 

gekomen, ook op het persoonlijke vlak werd het jaar getekend door verstoorde relaties. 

Zijn voorzitterschap van de St. Willibrordus had hem in een positie lijnrecht tegenover 

het episcopaat gebracht. De houding van de bisschoppen richting lekenactiviteiten zal Cramer 

het gevoel hebben gegeven dat zijn droom over het bereiken van een katholieke associatie 

mijlen ver verwijderd was van zijn mogelijkheden. Ook het feit dat hij verantwoordelijk werd 

gehouden voor het falen van de vereniging, en tussen de regels door beschuldigd werd van 

financiële malversaties, zal hem sterk hebben doen twijfelen. Zijn strijd voor Regt voor Allen 

eindigde in feite ook in een patstelling tussen twee katholieke kampen. 

Er kwam ook een definitieve breuk tussen Cramer en Judocus Smits. Smits was 

inmiddels benoemd tot gemachtigde van het episcopaat, en, zo valt te lezen in de Liber 

Rationum, in die hoedanigheid verliepen de onderhandelingen tussen beide redacteuren niet 

meer naar wens.284 Over wat die machtiging inhield, en over welke onderhandelingen het ging, 

daarover liet Cramer zich helaas niet uit, maar de consequentie was dat hij in 1857 zijn 

redacteurschap bij De Tijd op gaf. Smits bepaalde vervolgens dat de benoeming van een nieuwe 

redacteur de goedkeuring moest hebben van tenminste de helft van de Nederlandse 

bisschoppen.285 Overigens zou Cramer zich in zijn autobiografische schets positief blijven 

uitlaten over Smits: hij schreef van ‘een grote ziel’, en van ‘hoge gedachten’.286 Hij gaf ook nog 

aan dat hij meer dan elf jaar in de aangenaamste verstandhouding met Smits gewerkt had, 

ondanks de verschillen in aanpak.287 De eerder aangehaalde brieven van Smits aan Cramer eind 

jaren 1840 weerspreken dit echter. 

Ook de vriendschap met Joseph Alberdingk Thijm liep spaak. Tot dan ontmoetten zij 

elkaar consequent iedere dinsdagavond, maar in deze periode kwam hier ‘door bijzondere 

omstandigheden’ een einde aan. Cramer wil er niet over uitweiden, ‘daar zij betrekking hebben 

tot de geheimen van een derden’.288 Zo eindigde ook de langdurige samenwerking tussen de 

twee. 
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En dan was er ook nog een zakelijk handelsdebacle van de Gebroeders Cramer, een 

onderwerp dat buiten het kader van dit onderzoek valt, maar die voor hem persoonlijk een zware 

wissel getrokken zal hebben. 

De voortdurende aanmoedigingen van de kant van zijn trouwste vrienden, Lurasco, 

Thijm, Smits, Duchastel en anderen, tot dan toe een voortdurende stimulans voor Cramer om 

zich in te zetten voor de katholieke zaak, vielen om bovenstaande redenen weg.289 Cramer 

voelde zich genoodzaakt om zich volledig uit het publieke leven terug te trekken, al zou hij zijn 

internationale contacten blijven onderhouden. 

 

4.8 De terugkeer 

Die absentie uit het publieke leven duurde maar kort. De ontwikkeling van de katholieke kerk 

was na 1853 in een dusdanige stroomversnelling terechtgekomen, dat terugtrekking voor 

iemand die zo begaan was met het lot van de Roomse kerk eigenlijk niet aan de orde was. Toch 

verschilde zijn aanpak nu van eerder: hij probeerde vanaf nu met name zijn internationale 

netwerk te gebruiken om zijn droom verwezenlijkt te krijgen. 

Internationaal gezien was 1857 ook het jaar waarin Veuillot zich afkeerde van Napoleon 

III. In dit jaar speelde het in hoofdstuk 2 beschreven geheime verdrag van Napoleon III met de 

Piëmontese nationalisten, maar daarnaast was er in 1857 voor Veuillot nog een reden om 

Napoleon af te vallen: de zogenaamde Mortara-affaire in Bologna. Edgardo Mortara was een 

joods jongetje in de Kerkelijke Staat die, zonder dat de ouders op de hoogte waren, door de 

katholieke dienstmeid was gedoopt. Het kind werd door de kerkelijke autoriteiten bij zijn ouders 

weggehaald omdat het, vanwege die doop, een katholieke opvoeding moest krijgen. Dit lokte 

felle reacties uit in Frankrijk en in Nederland. Napoleon III protesteerde bij de Heilige Stoel, 

die alle protesten afdeed als antipapisme. Veuillot was ziedend op Napoleons verraad. En 

Cramer, die inmiddels door de irenische katholiek P. Dekker jr. de bijnaam ‘waggelende aap 

van Veuillot’ had meegekregen (1855), volgde ook hier de Franse ultramontaan.290 

Het internationale katholieke lekennetwerk waar Cramer deel van uitmaakte groepeerde 

zich in deze jaren rond de paus. Het merendeel van deze groep was overtuigd ultramontaans en 

sympathiseerde doorgaans met het legitimistische beginsel, een christelijke sociale ordening 

waarin egalitarisme en individualisme de uitgesproken vijanden waren. Deze zogenoemde 

clerico-legitimisten wilden de, naar hun mening, gevaarlijke sociale desintegratie van de 
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samenleving, veroorzaakt door het liberalisme, keren.291 Zij zouden, in de decennia hierna, een 

onmiskenbare invloed op het internationale katholicisme uitoefenen. Veuillot onderschreef dit 

gedachtengoed, evenals graaf Paul de Bréda, mederedacteur bij L’Univers, met wie Cramer in 

de jaren 1870 in het Comité de Genève nauw zou samenwerken en met wie hij tot vele jaren 

nadien zou blijven corresponderen. Deze Bréda was naast journalist ook financieel agent. 

Cramer en Bréda raakten betrokken bij de fondsenwerving voor de Spaanse carlisten, die zich 

voorbereidden op een machtsgreep aldaar. De financiering mislukte. Bréda was, net als Cramer, 

een man van de grote ideeën, en de heren begonnen met de plannen voor het opzetten van een 

internationale katholieke bank ter ondersteuning van het katholieke organisatie- en perswezen. 

Dit initiatief joeg Cramer in de grijpgrage armen van Lagrand-Dumonceau. Ook dit project, een 

poging tot kerstening van het kapitalisme, zoals Lamberts het omschreven heeft, mislukte 

jammerlijk.292 

Was Cramer clerico-legitimist? Was hij carlist? In zijn Liber Rationum noemde hij zich 

nergens zo. Was hij, door zijn contacten met agressieve ultramontanen, zoals Veuillot, 

geradicaliseerd? Ook dat is niet uit zijn autobiografie op te maken. Net als met het 

liberaalkatholicisme of liberaal-ultramontanisme van de jaren tot 1848 blijft het onduidelijk of 

hij deze overtuigingen deelde, of dat hij die slechts zag als legitimering van de verwezenlijking 

van zijn dromen. In zijn autobiografie schreef hij dat het liberaalkatholicisme een middel was 

en geen doel, en, mocht dit niet slechts als zelfbedrog achteraf te kwalificeren zijn, dan zou dat 

evengoed hebben kunnen gelden voor andere identiteiten die hij zich door de jaren heen 

aanmat.293 Dat hij het gehele liberaalkatholicisme onder de noemer bracht van een ‘quasi-

liberaliserende richting’, en dit omschreef als louter honing om de mond smeren, was uiteraard 

verre van de realiteit.294 Zijn ultramontaanse overtuiging, in de zin van onvoorwaardelijke 

onderwerping aan de decreten van de paus, kan nauwelijks verkeerd begrepen worden: zijn 

bijna idolate volgzaamheid waar het de mening van Veuillot betrof, laat hier weinig twijfels 

over bestaan. Desondanks schreef Cramer in zijn Liber Rationum nauwelijks in verheven 

bewoordingen over de paus en diens almacht. In feite noemde hij hem slechts sporadisch. Of 

hij zich volledig kon vinden in een autocratisch geregeerde kerk? Ook daarover zwijgt zijn 

autobiografie. Zijn ultramontanisme lijkt, in laatste instantie, niet veel meer dan eenvoudige, 

maar grenzeloze devotie. 

 
291 Lamberts, Het gevecht met Leviathan, 173. 
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In ieder geval zou de volgende, en laatste poging om een katholieke associatie in 

Nederland op te zetten, lopen via zijn uitgebreide internationale netwerk, meer in het bijzonder 

vanuit het Comité de Genève en het Comité de Permanents. Ditmaal zou de  Nederlandse 

associatie een sub-comité worden van een grote internationale lekenorganisatie, aangestuurd 

vanuit Genève en gecontroleerd door de Heilige Stoel. Ondersteund door mgr. Mermillod en 

de graven Von Blome, Pergen en Bréda nam Cramer opnieuw het initiatief. Dat hij daarbij zijn 

kompanen een veel rooskleuriger beeld van de kansen op een Nederlandse associatie had 

geschetst dan die in werkelijkheid was, zou hem verder in de problemen brengen. 

Er werd in katholiek Nederland ook op de Geneefse initiatieven verschillend 

gereageerd. De hoofdredacteur van de katholieke De Maasbode, J.S. Bos, opperde om alleen 

leken in dat sub-comité op te nemen en de bisschoppen, die hij betitelde als ‘rustkoppen’, er 

buiten te laten.295 Via de nieuwe internuntius Bianchi, in 1868 aangetreden, kwamen de 

bisschoppen achter de plannen van Cramer en ook achter de positieve reactie van Cramer op 

Bos’ voorstel. Vanaf dat moment begonnen zij hem openlijk tegen te werken.296 Het ambitieuze 

programma dat Cramer voor het sub-comité schreef behelsde onder meer het herstel van de 

wereldlijke macht van de paus, het verlenen van financiële hulp en het assisteren bij de 

administratie en organisatie van de wereldkerk. Voor de Nederlandse katholieken zou het sub-

comité ook alles buiten het strikt religieuze domein moeten coördineren en initiëren, en 

daaronder vielen onder meer onderwijs, politiek, pers, liefdadigheid en vakbonden. Dit is 

onmiskenbaar te lezen als een blauwdruk voor de latere katholieke zuil, met dien verstande dat 

de invloed van het episcopaat minimaal moest zijn.297 

Ook een ander Geneefs initiatief werd door de bisschoppen tegengewerkt: een voor 

begin 1871 geplande Nederlandse deputatie naar Rome, opgezet als protest tegen de inval in 

Rome en onder leiding van Cramer, werd door hen afgekeurd. Aangezien Cramer er inmiddels 

van overtuigd was dat aartsbisschop Schaepman welwillend tegenover het pausbezoek stond, 

was het voor hem duidelijk dat Zwijsen de kwade genus was. Zijn beklag hierover bij Von 

Blome belandde via Antonelli, Bianchi en Wilmer bij Zwijsen zelf.298 Vanaf dat moment was 

Cramer persona non grata bij het Nederlandse episcopaat. 

 
295 J.S. Bos aan Jan Willem Cramer, 12-10-1870, CRAM_194, 49; Hans de Valk, ‘A struggle behind the scenes. 

The failure of the Black International in the Netherlands (1870-1876)’, in: Emiel Lamberts ed., The Black 

International. L’Internationale Noire (1870-1878). The Holy See and Militant Catholicism in Europe. Le Saint-

Siège et le Catholicisme militant en Europe (Leuven 2002) 387-407, aldaar 392. 
296 De Valk, ‘A struggle behind the scenes’, 392. 
297 Ibidem, 394. 
298 De Valk, ‘A struggle behind the scenes’, 395. 
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Het geld- en handelswezen bleef ook onder Cramers aandacht. In 1864 was hij 

initiatiefnemer van het uitschrijven van een pauselijke lening. Ook hier wilden de bisschoppen 

niet in mee gaan: de rol van lokale bankmanagers van de Romeinse curie zagen zij niet zitten.299 

Hij werd tevens benoemd tot directeur-president van de Nederlandse Maatschappij van 

Grondkrediet in 1865, filiaal van de Generale Bank ter bevordering van de Landbouw en de 

Openbare Werken te Brussel, met Lagrand-Dumonceau aan het hoofd. In deze functie ontwierp 

hij zijn grote projecten voor de Zuiderzee en de urbanisatie van Amsterdam, maar deze kwamen 

niet van de grond.300 Al snel hierna werd Lagrand beschuldigd van frauduleuze praktijken en 

oplichting, raakte in diskrediet bij de Heilige Stoel, en sleepte Cramer mee in zijn val. Wat 

volgde was een pijnlijk faillissement van Cramer persoonlijk (1871), iets dat hij, gezien de 

steeds grotere weerstand in Nederland tegen zijn persoon, zo lang mogelijk publiekelijk 

probeerde te verzwijgen.301 Het raakte echter toch snel bekend, en het zou een prima stok blijken 

om mee te slaan. 

 

 

4.9 De Park-meeting (slot) 

De campagne van de Heilige Stoel om de katholieke massa in beweging te krijgen had veel 

aandacht gegenereerd voor de financiële nood van de Roomse Kerk. Een geslaagde poging om 

die nood te ledigen was de Sint-Pieterspenning. Deze vrijwillige (jaarlijkse) gift was bestemd 

voor de wereldkerk en niet, zoals in de literatuur vaak terugkomt, ter bekostiging van het leger 

van Pauselijke Zoeaven en Zwitserse Garde.302 Met name in Nederland, en zeker door toedoen 

van Cramer en zijn internationale connecties, sloeg de actie enorm aan. Het succes schetst een 

goed beeld van de populariteit van Pius IX. 

De jaren 1860 hadden ook in Nederland een opleving laten zien van de pausverering. 

Daar had de verharding van de politiek van de Heilige Stoel, verwoord in de Quanta Cura met 

de Syllabus Errorum in 1864 niets aan afgedaan. De vraag is in hoeverre de Nederlandse 

katholieken die harde lijn onderschreven, gezien de opleving van het liberaalkatholicisme, met 

de brochure Een woord tot mijne Katholieke Landgenooten van de wijsgeer C.W. Opzoomer 

(1869), en de opkomst van strijdbare personen als Van Hugenpoth tot den Beerenclauw,  

 
299 De Valk, ‘A struggle behind the scenes’, 390. 
300 Lamberts, Het gevecht met Leviathan, 183. 
301 Ibidem, 185. 
302 Ibidem, 182; http://resources.huygens.knaw.nl/broederschappen/gids/vereniging/2704170037 (geraadpleegd 

2-12-2020). 
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Franciscus van Lanschot en de politicus Johannes Kappeyne van de Coppello in de jaren na 

1870. In ieder geval had het geruzie tussen de katholieken onderling de populariteit van de paus 

niet aangetast. De in Nederland opkomende Piusverenigingen, naar voorbeeld van de Duitse 

Pius-Vereine, werden uiterst populair onder de katholieke massa, en dat zal, beduidend 

belangrijker dan de wijze waarop de clerus en de leken elkaar tegenzaten, de reden zijn geweest 

voor de sterker wordende opheffing van Pius IX. Die populariteit culmineerde in de Pius-

feesten, zoals al eerder belicht, en die lagen toch vooral in handen van die verenigingen. Dat 

gold ook voor de Park-meeting in Amsterdam in 1871, het feest dat gezien kan worden als een 

volgende genadeklap voor Cramer. In het bestuur van dit huldigingsfeest zaten voorzitter 

Robert Barge, vice-voorzitter M.W. van der Aa, penningmeester J.R.M. Steins Bisschop, 

secretaris W.J. Dankelman, en de leden J.W. Hazeman, Mr. G.H.W.L. baron van Dordt tot 

Medler, J.H.C. van der Kun, Dr. W.J.T. Nuyens en Mr. L. Ingenhousz.303 En dus geen Cramer, 

geen Broere, geen Van Kints, of andere spelers die tot dan de hoofdrol in de katholieke 

emancipatie hadden gespeeld.  

Het zal de ras-optimist Cramer ondertussen wel duidelijk zijn geworden dat hij op een 

zijspoor terecht was gekomen. Al vanaf het mislukken van de St. Willibrordusvereniging in 

1857 had dat zwaard boven zijn hoofd gehangen, en nu, met zijn persoonlijk faillissement, 

zagen zijn tegenstanders hun kans schoon. Hoe laag opgeleid de hogere clerus ook was, hun 

Latijn beheersten ze goed, en ze zullen dankbaar gebruik hebben gemaakt van het feit dat het 

woord faillissement afstamt van het Latijnse fallere, dat bedriegen betekent. Cramers 

samenwerking met de van malversaties beschuldigde Lagrand en de beschuldigingen aan zijn 

adres over de financiële verwikkelingen rond de Willibrordus gaven daar een prima opening 

voor. De woorden van Ignatius Schaepman over de katholieke eensgezindheid tijdens het 

slotwoord van het feest zouden hem waarschijnlijk vals in de oren geklonken hebben, als hij ze 

aan had mogen horen, maar zijn aanwezigheid werd door de katholieke prominenten niet meer 

op prijs gesteld. Cramer moest naar de zijbeuk. 

 

4.10 Cramers wanhoopspoging 

Hoe pijnlijk dit alles ook geweest zal zijn, het betekende niet dat Cramer het nu ineens opgaf, 

alhoewel zijn aanhoudende pogingen om via alle beschikbare wegen zijn katholieke associatie 

alsnog van de grond te krijgen steeds meer irritatie opwekten. Het zal zeker niet geholpen 

 
303 Jules Persyn, Dr. Schaepman. Deel 2. Juli 1870-juli 1880 (Utrecht en Amsterdam 1916) 177. 
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hebben dat hij (onterecht) aangaf dat het episcopaat enthousiast was geworden over zijn plan.304 

Na het aanbieden van een persoonlijke brief van Mermillod tijdens afzonderlijke gesprekken 

met Schaepman en Zwijsen waren de laatstgenoemden overstag gegaan, zo liet Cramer aan Van 

Son weten.305 Zelfs Wilmer, de bisschop van Haarlem die niets moest weten van verenigingen, 

zou zich achter het plan gesteld hebben. Van Son was het volstrekt oneens met Cramers 

overtuiging dat het bestuur voor zijn katholieke associatie rond was, nu zijn beoogde 

bestuursleden, De la Court, Amorie van der Hoeven, Norret, Vosvanderwael en nota bene Van 

Son zelf, akkoord waren gegaan.306 Uit de correspondentie van Van Son blijkt dat er van een 

akkoord helemaal geen sprake geweest kon zijn.307 De angst dat de protestanten de actie van 

Cramer als een katholieke coup d’etat zouden beschouwen, was daarvan de belangrijkste reden, 

zo heeft De Valk aangegeven.308  

Het lijkt een wanhoopsdaad van Cramer geweest te zijn die, na binnen zijn internationale 

netwerk jubelverhalen over zijn associatie te hebben verspreid, nu geen andere mogelijkheid 

meer zag dan om zijn dromen als realiteit te beschouwen. De bisschoppen gaven geen krimp 

meer. Cramers pogingen om artikelen uit de Correspondance de Genève in De Tijd en andere 

katholieke bladen geplaatst te krijgen stuitten op steeds meer weerstand. De Valk stelt dat het 

nieuws uit Genève nu enkel nog bij diegenen terecht kwam die toch al niet overtuigd hoefden 

te worden.309 Cramer deed nog een beroep op de Heilige Stoel om de bisschoppen tot actie aan 

te zetten, maar Pius en Antonelli hadden voldoende vertrouwen in het Nederlandse episcopaat 

om Cramers acties verder onbelangrijk te vinden.310 Daar kwam nog bij dat de paus een scherpe 

aanval op Veuillot plaatste na diens nogal brute behandeling van de katholieke tegenstanders 

in zijn krant.311 De desillusie voor Cramer zal compleet geweest zijn. 

Dat dit alles Cramer niet stoïcijns liet, ondanks de indruk die hij wekte door alle kritiek 

naast zich neer te leggen, moge blijken uit zijn gezondheidsproblemen in datzelfde jaar 1873. 

Cramer leed aan stress-gerelateerde chronische leverfalen, die hem in Karlsbad deed belanden. 

Hij zat daar, getuige de Kurliste, van 11 tot 18 augustus, begeleid door zijn zoon.312 Aanspraak 

had hij daar ook: in dezelfde tijd zat de Engelse afgevaardigde uit de Comité de Permanents, 

 
304 Jan Willem Cramer aan J.B. van Son, 13-07-1873, BHIC-2016-13. 
305 Ibidem. 
306 J.B. van Son aan Jan Willem Cramer, 14-07-1873, BHIC-2016-13. 
307 Ibidem; NL-NmKDC_CRAM_191, 21-22.. 
308 De Valk, ‘A struggle behind the scenes’, 400-401. 
309 Ibidem, 406. 
310 Lamberts, Het gevecht met Leviathan, 220-221. 
311 De Valk, ‘A struggle behind the scenes’, 400. 
312 http://www.portafontium.eu/iipimage/30380138/soap-kv_knihovna_karlsbader-kurliste-

1873_0290?x=481&y=6&w=517&h=18. Geraadpleegd 21-11-2019. 
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Charles de la Barre-Bodenham, in het kuuroord.313 De opleving van zijn gezondheid door de 

kuren was maar tijdelijk: Cramer zou de rest van zijn leven gebukt gaan onder serieuze 

gezondheidsklachten, waarbij een zweer in de twaalfvingerige darm hem langdurig bedlegerig 

hield, maar hem daarnaast wel de mogelijkheid bood zijn Liber Rationum te schrijven.314 

Ondertussen was ook vanuit de Heilige Stoel de aanval op de lekenorganisaties ingezet. 

Staatssecretaris Antonelli had ingegrepen bij wrijvingen binnen de Comité de Genève tussen 

Paul de Bréda en Anton Pergen die, tijdens een korte retraite van de dodelijk vermoeide Von 

Blome, een machtsstrijd uitoefenden. De apotheose hiervan was, ietwat versimpeld gesteld, dat 

de werkzaamheden van het comité overgenomen werden door het Vaticaan, en dat betekende 

ook meteen het einde ervan. Begin januari 1874 volgde een annoncering van de Heilige Stoel, 

via de Correspondance de Genève, waarin absolute gehoorzaamheid van katholieke leken aan 

het episcopaat werd geëist.315 Daarmee waren alle wegen voor Cramer om zijn doel te bereiken 

geblokkeerd. 

 

4.11 Bij wijze van afsluiting 

In het voorgaande is reeds uiteengezet waarom Cramers pogingen tot het realiseren van een 

katholieke associatie op weerstand stuitten. Ontegenzeggelijk botste zijn gedrevenheid met de 

meer behoudende en voorzichtige aanpak van de katholieke emancipatie door de meerderheid 

van de katholieke prominenten. Zeker gezien de protestantse weerstand tegen de 

ontwikkelingen van de katholieke kerk werd een voorzichtige aanpak gezien als verkieslijk. 

Cramer werd, door zijn starre houding en venijnige pen, beschouwd als een risico. Daarnaast 

werd zijn adoratie voor een extreem ultramontanisme, verpersoonlijkt in Louis Veuillot, in 

Nederland totaal verworpen. De Nederlandse katholieken waren niet extreem, maar probeerden, 

zonder op de lange tenen van andersgelovigen te trappen, en geheel volgens de voor hen 

geopende wegen in Thorbeckes grondwet, hun kerk een gelijkwaardige positie te geven naast 

de andere godsdiensten in Nederland. 

Cramer wilde te snel en, zonder dat hij dit in de Liber Rationum benoemde, is tussen de 

regels door wel te lezen dat hij dit begrepen had. Ook liep hij aan tegen de steeds sterker 

wordende weerzin bij de Heilige Stoel en het Nederlandse episcopaat tegen lekeninitiatieven. 

Van Leeuwen heeft in zijn biografie over Pierre Cuypers geopperd dat dit wel eens te maken 

 
313 http://www.portafontium.eu/iipimage/30380138/soap-kv_knihovna_karlsbader-kurliste-1873_2620?x=-
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314 NL-NmKDC_CRAM_23, 54. 
315 De Coninck, Een les uit Pruisen, 352. 
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kon hebben met de hoge intelligentie van vertegenwoordigers in het lekenbestand, dat in schrille 

contrast stond met de eenvoud bij de vertegenwoordigers in het episcopaat.316 Hij noemde 

Alberdingk Thijm, maar het zou dan evengoed gegolden kunnen hebben voor de zeer erudiete 

Cramer. 

Het is hier ook belangrijk vast te stellen dat Joannes Zwijsen de bepalende factor was 

binnen het episcopaat, en zelfs binnen de hele Nederlandse katholieke wereld na 1853. Nijsten 

heeft beschreven hoe de internuntii stelselmatig werden genegeerd door de bisschoppen, dat 

aanwijzingen en verzoeken van staatssecretaris Antonelli simpelweg geweigerd werden, dat de 

Nederlandse regering vrijwel alle kerkelijke zaken rechtstreeks met de bisschoppen bespraken 

en deze bisschoppen dit vervolgens bespraken met de Propaganda Fide.317 Er was een zekere 

ambivalentie te bespeuren in de houding van de Nederlandse bisschoppen naar de Heilige Stoel 

en naar de paus. Was het Nederlandse episcopaat wel zo ultramontaans? De Valk heeft voor 

wat dit betreft aangegeven dat zij doctrinair en ideologisch uiterst papistisch was, maar dat zij 

bestuurlijk en politiek een afwerende houding aannam tegen iedere externe inmenging.318 Het 

zal voor Cramer uiterst moeilijk geweest zijn om zijn weg te vinden in dit doolhof. 

Kijkend naar Cramers correspondentie was Zwijsen ook niet de man waar hij zich op 

richtte: zijn correspondentie was op zijn zachtst gezegd ongelukkig voor het bereiken van zijn 

doelen. De hiërarchische lijnen bepaalden dat zijn contacten met het episcopaat moesten lopen 

via aartsbisschop Schaepman, die een schimmig spel speelde door aan Cramer goedkeuring te 

veinzen, maar ondertussen Zwijsens afkeuring volgde. Een rechtstreeks contact met Zwijsen, 

en het aannemen van een minder starre houding, had mogelijk meer deuren voor Cramer 

geopend. Maar Cramer kon zich nu eenmaal niet bewegen in de wereld van de consensus, en 

zijn gedrevenheid liet geen ruimte voor nuance en een rustig beschouwen. Hij wilde enkel 

vooruit, en belemmeringen maakten hem alleen nog maar meer gedreven. Wellicht heeft hij 

zijn passie wel prima gekarakteriseerd in een brief aan J.S. Bos toen die naar de status van 

drukproeven vroeg: ‘Mij moet gij echter niet jagen. Ik heb gestadig de koorts van drift’.319 

Judocus Smits heeft Cramer omschreven als iemand die ‘vastheid in zijn opinies mist, 

vatbaar is voor alle inzichten en gaat onder invloed van wie het laatst met hem spreekt; hij is 

als een orgel en geeft trouw elke toon weer, die op de toets wordt aangeslagen’.320 Dit beeld 

wordt niet onderschreven wanneer ervan uitgegaan wordt dat Cramer vond dat zijn doel de 

 
316 A.J.C. van Leeuwen, Pierre Cuypers. Architect 1827-1921 (Zwolle 2009) 16. 
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middelen heiligde. Bij hem was alles er op gericht om de katholieken als organisatie sterk te 

maken. Vanaf de vroege samenwerking met Joseph Alberdingk Thijm tot aan zijn laatste 

initiatieven in 1873 had Cramer, zowel nationaal als internationaal, stappen ondernomen om 

een katholieke associatie op te bouwen. Initiatiefrijk, onvermoeibaar, gedreven, 

doordrammerig, en ook wars van tegenvallers en tegenstand. De katholieke associatie was zijn 

tempelbouw, waarvan de bouwstenen keer op keer stukliepen, maar die hij pas opgaf toen via 

een brief van de Heilige Stoel zijn bewegingsvrijheid volledig werd ingeperkt. Eerder was hij 

niet te stoppen, ondanks adviezen van Van Vree, Broere, Smits, Thijm en Duchastel om zich 

op de achtergrond te houden vanwege zijn nederige afkomst, zijn leeftijd, beroep en 

vaderzorgen. ‘Doch de liefde was sterker dan dit alles’, schreef hij in zijn biografie.321 Die 

onbegrensde gedrevenheid zagen we ook terug in de andere projecten die hij ondernam, de 

inpoldering van de Zuiderzee en urbanisatieplannen voor Amsterdam in de jaren 1874 en 

verder. Ook hier toonde hij zich een fanatieke strijder. Weliswaar kreeg hij ook deze projecten 

niet afgerond, en daar zal hij zeker teleurgesteld over geweest zijn, maar waren al zijn plannen 

daarmee volledig mislukt, zoals in de literatuur nogal eens naar voren komt? In een brief aan 

zijn jeugdvriend Joseph Alberdingk Thijm schreef hij al dat hij het verwezenlijken van zijn 

droom als zijn doel zag, maar dat hij al geslaagd was als het hem zou lukken om zaken op de 

rit te krijgen, zodat anderen het af konden maken.322 Hij kwam daarop terug in zijn Liber 

Rationum: ‘Wat er van die verwachtingen geworden is? Het zal gaandeweg blijken’.323 
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5. CONCLUSIE 

Het streven van de Nederlandse katholieken in de negentiende eeuw naar een aan andere 

kerkgenootschappen gelijkwaardige politieke, sociale en culturele positie, werd gekenmerkt 

door complexe emancipatiebewegingen. Met de liberale grondwetsherziening van 1848 in het 

vooruitzicht kwam de gelijkberechtiging binnen handbereik, en de katholieke prominenten 

anticipeerden daarop door zich te organiseren, te groeperen en door hun achterban te 

informeren. In deze scriptie is ingegaan op de nationale en internationale initiatieven van de 

Amsterdamse arts/journalist/bankier Jan Willem Cramer (1817-1884) ter bevordering van de 

katholieke emancipatie in Nederland. Gebleken is dat Cramer zich vanaf 1843 tot en met 1873 

vrijwel ononderbroken heeft ingezet voor het binnen het kader van één organisatie brengen van 

de Nederlandse katholieken. Cramers initiatieven om te komen tot een katholieke associatie 

werden diachronisch vanuit twee tegenstrijdige internationale stromingen geïnitieerd: een 

liberaalkatholieke en een conservatief ultramontaanse stroming, waarbij de cesuur lag in het 

revolutiejaar 1848. Vanaf dat jaar ontwikkelde het ultramontanisme zich tot het leidende 

principe in zowel de Europese als de Nederlandse katholieke kerk. 

Het ultramontanisme kende zijn oorsprong in de (pennen)strijd tussen het curialisme en 

het conciliarisme, een strijd waarbij de vraag naar de machtspositie van de paus ten opzichte 

van die van de nationale bisschoppen centraal stond. Een hieraan gerelateerde discussie was in 

hoeverre de katholieke kerk gecentraliseerd in Rome, dan wel gedecentraliseerd in nationale 

concilies georganiseerd moest worden. Met name in Frankrijk, in de stroming van het 

gallicanisme, was er de roep om nationale zelfbeschikking binnen de internationale kerk. Het 

was ook in Frankrijk dat, voortkomend uit de Franse Revolutie, de discussie gevoerd werd over 

de vraag in hoeverre liberale standpunten toegelaten konden worden tot de roomse kerk. De 

Franse filosoof en politiek schrijver Félicité de Lamennais (1782-1854) heeft getracht een brug 

te slaan tussen het liberalisme en het ultramontanisme, maar zijn streven werd door de uiterst 

conservatieve paus Gregorius XVI verdoemd. Lamennais’ leerling en landgenoot, de 

liberaalkatholiek Charles de Montalembert (1810-1870), zelf een tegenstander van de 

pauselijke almacht, heeft de integratie van het liberale gedachtengoed en het katholicisme 

verder uitgedragen tijdens het pontificaat van paus Pius IX. Deze paus stond aanvankelijk 

positief tegenover een liberale ontwikkeling van zijn kerk, maar veranderde in 1848 radicaal 

van mening als gevolg van de aanval van de Italiaanse liberale eenwordingsbeweging op zijn 

Kerkelijke Staat. De gebeurtenissen in Rome in 1848 brachten een internationale pausverering 

teweeg, die ook in Nederland leidde tot massale steun aan Pius. Hij verwoordde in zijn 
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encycliek Quanta Cura (1864) een extreem antiliberalisme, dat een opmars van een radicale 

vorm van ultramontanisme teweegbracht, met de Franse  journalist Louis Veuillot (1813-1883) 

als belangrijke representant. Voor het verspreiden van zijn antiliberale standpunten heeft Pius 

IX van 1870 tot en met 1873 gebruik gemaakt van een internationale lekenorganisatie, het 

Comité de Genève, dat zich ontpopte als een Vaticaanse persagentschap. Jan Willem Cramer 

was een belangrijke initiatiefnemer binnen dit comité, en probeerde via een periodieke 

nieuwsbrief, de Correspondence de Genève, de Nederlandse katholieken te informeren over de 

politiek-religieuze standpunten van de Heilige Stoel. 

Informeren is binnen een emancipatieproces een cruciaal element, waarmee 

groepsbewustzijn, groepsvorming en saamhorigheid gestalte kunnen krijgen. Cramers inzet 

voor de katholieke emancipatie in Nederland begon in zijn studentenjaren, waarin hij, samen 

met zijn jeugdvriend Joseph Alberdingk Thijm, de eerste plannen voor een associatie van 

katholieken ontwierp, maar kreeg serieus gestalte met het redacteurschap van het dagblad De 

Tijd, dat hij vanaf 1846 op zich nam. Een katholiek dagblad was één van de belangrijke 

onderdelen van zijn streven naar een samenwerkingsverband binnen de katholieke 

gemeenschap, naast armenzorg en bijzonder onderwijs. Voor De Tijd verzorgde hij onder meer 

de buitenlandse berichtgeving, en zijn redactionele rol kan gezien worden als die van een 

culturele bemiddelaar, van een poortwachter: Cramer bepaalde in hoge mate de buitenlandse 

informatievoorziening aan de abonnees, waar een belangrijk deel van katholiek Nederland 

onder viel. Hij liet zich in de jaren voorafgaand aan de liberale grondwetsherziening van 1848 

inspireren door het liberaalkatholicisme van Montalembert, waarmee hij vooral beantwoordde 

aan de roep van de Amsterdamse katholieke jongeren in die tijd. Naast zijn journalistieke werk 

richtte hij zich ook op de praktische invulling van zijn katholieke associatie. Zijn pogingen 

daartoe, in eerste instantie geïnitieerd vanuit De Tijd, mondden in 1847 uit in de oprichting van 

de pressiegroep La jeune Hollande catholique, die tot doel had invloed uit te oefenen op 

Thorbeckes grondwetswijziging. Door dit initiatief rees Cramers ster in Nederland: hij werd al 

snel gezien als liberaalkatholiek kopstuk, ondanks dat La jeune Hollande, na 1848 doorgestart 

als kiesvereniging, maar moeizaam gestalte kreeg. Dat neemt echter niet weg dat de 

associatiepoging van Cramer van groot belang is geweest voor het groepsbewustzijn van 

katholiek Nederland, en daarmee voor de katholieke emancipatie. In eerste instantie gold dat 

voor de Noord-Nederlandse katholieken, maar vanuit zijn journalistiek werkte dit door naar de 

rest van het land. Mede door zijn initiatief is katholiek Nederland bewust geworden van een 

gezamenlijk te voeren strijd, en mede door hem is dit ook gebeurt vanuit een gevoel van 

verbondenheid. Met het schrijven van de brochure Volksoppermagt (1848), een radicaal liberaal 
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en anti-protestants pamflet, overspeelde Cramer echter zijn hand. Uit vrees voor een 

protestantse reactie kwam hij onder vuur te liggen bij de katholieke prominenten, iets waar hij 

zich later weer op wist te revancheren. Cramers vergaande gedrevenheid botste hier, en niet 

voor het laatst, met de behoedzaamheid die in katholieke kringen werd verkozen.  

Het toelaten van liberale grondgedachten in de katholieke kerk had, zo stelde Cramer in 

latere jaren, meer een praktische dan een ideologische reden: door zich aan te sluiten bij het 

liberalisme van Thorbecke zouden de kansen voor de institutionalisering van een volwaardige 

katholieke kerk in Nederland sterk toenemen. Mocht dit meer zijn dan een verklaring achteraf, 

dan geeft dit wel aan waarom hij in 1848 zonder scrupules over kon gaan naar een radicaal 

tegengestelde visie. Een eerste oorzaak van Cramers ommezwaai naar een conservatief 

ultramontanisme lag in de internationale ontwikkelingen in Italië, en was in lijn met de 

algemene reactie die optrad in de roomse kerk na de aanval van de liberalen op het grondgebied 

van de Heilige Stoel. Daaraan gerelateerd was een verbreding van zijn internationale oriëntering 

door contacten met invloedrijke ultramontaanse krantenredacties, waaronder die van de radicale 

ultramontaan Veuillot. Diens extreme visie op het ultramontanisme, gekenmerkt door een 

reactionaire pauselijke machtspositie, werd cruciaal voor Cramers denken en handelen in de 

jaren daaropvolgend. Zijn bijdragen aan De Tijd werden nu gekenmerkt door een emotioneel 

en agressief taalgebruik, en ook zijn leidinggeven aan La jeune Hollande kreeg een autoritair 

karakter. Hij nam ook artikelen over uit buitenlandse kranten, en dan met name uit L’Univers 

van Veuillot. Met het oog op de solidariteit onder de Nederlandse katholieken bleek Cramers 

navolging van Veuillot een foute inschatting: de katholieke emancipatie was in deze cruciale 

fase zeker niet geholpen met frictie binnen de gelederen, en de bres die hij door zijn gedrag 

sloeg in het saamhorigheidsgevoel riep opnieuw veel weerstand op binnen de katholieke 

gemeenschap. Het was echter niet uitsluitend een gedragskwestie die hier een rol speelde, ook 

de toenemende weerstand tegen lekeninitiatieven, dat vooral na het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie in 1853 opkwam, speelde Cramer parten. Binnen Cramers visie op 

een katholieke associatie was slechts een kleine rol weggelegd voor het episcopaat: de 

organisatie zou zo goed als volledig in handen moeten zijn van leken. Dat was uiteraard niet 

wat de nieuw geïnstalleerde bisschoppen wensten: zij waren vooral gebaat bij controle, en dat 

zeker vanwege de openlijke en nog te verwachten weerstand vanuit protestantse kringen. 

Daarbij speelde ook dat Cramers oprichting van een associatie in de ogen van de bisschoppen 

achterhaald was: de katholieken waren immers al binnen één organisatie gebracht. 

Jan Willem Cramer ontwikkelde zich in zijn actieve periode tot een door emoties geleide 

man die, om zijn doelen te bereiken, de grenzen van zijn mede-katholieken regelmatig 
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overschreed, wat leidde tot gebrouilleerde verstandhoudingen en uiteindelijk tot een 

verwijdering tussen hem en de personen die hij juist nodig had voor de realisering van zijn doel. 

Met name zijn verstandhouding met het Nederlandse episcopaat, waar Joannes Zwijsen de 

scepter zwaaide, heeft er voor gezorgd dat zijn initiatieven nooit tot volle wasdom konden 

komen. Cramer kon zijn weg niet vinden in de (inter)nationale ultramontaanse 

machtsverhoudingen, die gekenmerkt werden door een ambivalente houding van het episcopaat 

ten opzichte van het ultramontanisme: doctrinair en ideologisch uiterst papistisch, maar 

bestuurlijk en politiek alle externe inmenging afwijzend. Alle initiatieven die Cramer na het 

herstel van de bisschoppelijke hiërarchie ten behoeve van de katholieke emancipatie initieerde, 

waren dan ook gedoemd te mislukken. In zijn liberaalkatholieke tijd hadden die initiatieven 

hem gemaakt tot een promotor van de katholieke emancipatie,  maar na zijn overstap naar het 

extreme ultramontanisme van Veuillot, veranderde hij in een sta-in-de-weg voor het katholieke 

gelijkheidsstreven, met wantrouwen en openlijke tegenstand als gevolg. 

Een emancipatieproces heeft voorbeelden nodig, die kunnen dienen tot einddoel. De 

katholieke emancipatie in Nederland had haar voorbeeld binnen de grenzen, de protestantse 

publieke kerk, maar ook, inherent aan het mondiale karakter van de roomse kerk, daarbuiten. 

Het internationaal spiegelen van de eigen positie binnen het mondiale netwerk van katholieke 

kerken was een noodzakelijkheid. Alleen door internationaliteit, door het openstaan voor een 

wisselwerking met het buitenland, kon de katholieke kerk in Nederland een volwaardige kerk 

worden. De katholieke emancipatie in Nederland was derhalve een transnationale ontwikkeling. 

Een gelijkwaardigheidsstreven houdt ontegenzeggelijk in dat er een asymmetrie in de 

verhoudingen wordt onderkend, van een dominantie van de ene cultuurruimte ten opzichte van 

de andere. De acculturatie was om die reden ook in hoge mate eenrichtingsverkeer. Incidenteel 

was er sprake van symmetrie in de uitwisseling van ideeën, van een zekere mate van 

vervlechting, bijvoorbeeld bij de introductie van Lamennais’ vrijheidsideologie in Nederland, 

het mennaisisme, en het Zuid-Nederlandse katholieke verzet tegen het absolutisme van Willem 

I. Acculturatie was er ook via de journalistiek: artikelen over het internationale katholicisme in 

buitenlandse periodieken vonden hun weg naar de Nederlandse kranten, bijvoorbeeld naar De 

Tijd, en Nederlandse of in Nederland residerende journalisten schreven voor Europese kranten. 

Cramer was een belangrijk voorbeeld van dit laatste. 

Voor het streven naar gelijkwaardigheid zijn, naast voorbeelden, ook culturele 

bemiddelaars nodig: bruggenbouwers om te intermediëren tussen bron- en doelruimten, en 

poortwachters die selecteren welke informatie binnengelaten wordt, en hoe. Cramers 

initiatieven hadden kenmerken van beide entiteiten. Zijn internationale journalistiek en zijn 
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initiatieven binnen het Geneefse comité maakten hem tot intermediair tussen de dominante 

katholieke kerken in Italië en Frankrijk, en het perifere katholieke Nederland. Cramer sloeg een 

kennisbrug tussen beide culturele ruimten. In zijn journalistiek was hij tevens poortwachter, 

zoals hierboven al aangegeven. Die dubbele rol, waarbij het accent in de loop der jaren toch 

vooral op zijn poortwachterschap kwam te liggen, heeft hem het zicht op wat in Nederland 

nodig was voor een verdere katholieke emancipatie ontnomen, met zijn uitsluiting als gevolg. 

Cramers bijdrage aan de katholieke emancipatie in Nederland bleef daarmee dan ook beperkt 

tot de initiërende rol die hij gespeeld heeft in de aanloop naar de grondwetsherziening van 1848.  

Voorliggende scriptie levert via de persoon Cramer een bijdrage aan een beter begrip 

van het transnationale karakter van het emancipatiestreven van Nederlandse katholieken, een 

streven dat door historici nog vaak ‘internalistisch’ bestudeerd wordt. Een nadere analyse van 

binnen- en buitenlandse correspondentienetwerken, zowel tussen gelijkgestemden als politieke 

opponenten, kan mogelijk bijdragen aan een nog beter begrip van emancipatiebewegingen in 

de lange negentiende eeuw.   
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