JOANNES VAN HOOYDONK EN DE
BIJBELGENOOTSCHAPPEN
door

P. B. A. MELIEF
In de jaren veertig van de negentiende eeuw nam het antagonisme
tussen de vaderlandse katholieken en protestanten aanmerkelijk toe.
De oplopende spanning houdt verband met het katholiek reveil, dat
zich onder meer uitte in kloosterstichting en kerkenbouw, in de soms
agressieve prediking van de redemptoristen tijdens volksrnissies en
priesterretraites en in de oprichting van het tijdschrift De Katholiek
en het dagblad De Tijd, respectievelijk in 1842 en 1846. Protesten tegen
discriminatie van katholieken bij benoemingen van overheidsdienaren
versterkten de tegenstellingen. Vele protestanten toonden zich bevreesd
voor het ontstaan van een katholieke meerderheid, hetgeen naar hun
mening het einde moest betekenen van beschaving, deugdzaamheid en
verdraagzaamheid in het door God uitverkoren vaderland en dit onder
het juk zou brengen van het hof van Rome. Priesterdwingelandij en
herstel van de inquisitie zouden onvermijdelijke gevolgen zijn, het
bijgeloof der "Middeneeuwen" zou opnieuw zegevieren.
Het antipapisme was in ons land geen nieuw verschijnsel. Het stamde
uit de tijd van de republiek der zeven Verenigde Nederlanden. Toen
waren de eerste aanzetten ontstaan tot stereotypen, die in de negentiende eeuw tengevolge van het groeiend aantal katholieken, hun stijdbare reaktie tegen achterstelling en de vrees van protestante zijde voor
katholieke overheersing een duidelijke en vanzelfsprekende inhoud
kregen.
Ook voor het grotendeels katholieke Noord-Brabant golden
dergelijke stereotypen. Omstreeks 1800 heette het in kringen van protestanten arm, de bevolking onverdraagzaam, lomp en onwetend en niet
bekend met de menslievende godsdienst van Jezus Christus. De Brabantse priester werd beheerst door de geest van "het vervolgziek
Jesuitismus", was moreel zwak en onderdrukte de leken. In de jaren
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twintig van de negentiende eeuw werd het onder katholieken opkomend
ultramontanisme oorzaak van nieuwe invectieven van protestante zijde.
Sindsdien golden zij als onbetrouwbare vaderlanders, omdat zij zich
onderwierpen aan Rome. De sympathie en het begrip van sommige
katholieken voor het monsterverbond van katholieken en liberalen in
het zuidelijk gedeelte van het Verenigd Koninkrijk en voor de Belgische
opstand van 1830 tegen het bewind van koning Willem I "bewees"
voor de meeste protestanten het onnationale karakter van het grootste
deel der Brabantse bevolking en maakte dan ook in de grensprovincie
voortdurende controle door regeringsgetrouwe ambtenaren van boven
de Moerdijk noodzakelijk.!
Niet alle katholieke Brabanders verdroegen gedwee de invectieven
van protestanten. De afgevaardigde van Veghel in de Nationale
Vergadering van 1796, de medicus F. Guljé, noemde de protestante
ambtenaren in zijn gewest "jakhalzen en schuimende ambtenbekoopers",
zijn collega Verhoysen uit Helmond schold op "allerlei vreemd gebroed",
dat vanuit Holland naar het zuiden werd gezonden "ter uitzuiging en
verguizing" en waarvan sommigen "op Hollandsche schavotten door
kwalijk gepaste gratiën, het zwaard der straffe (hadden) ontdoken".2
Dat de Belgische opstand voor de Noordbrabanders ongunstige gevolgen
zou kunnen hebben, die voorkomen moesten worden, blijkt wellicht
uit het in 1831 verschenen pamflet "Noord-Brabandsche Lijdzaamheid",
dat de noordelingen trachtte te overtuigen van de berusting en het
ongevaarlijke van de Brabander. 3
In 1837 klaagden de Nederlandsche Stemmen, het orgaan van Groen
van Prinsterer, over de zichtbare achteruitgang van het protestantisme
in Noord-Brabant. 4 Cijfermatige gegevens ondersteunen die klacht
nauwelijks. Tussen 1829 en 1839 nam het aantal protestanten (=
Nederlands Hervormden) in de zuidelijke provincie toe van 11.99%
van de totale bevolking tot 12.56%. Eerst bij de volkstelling van 1849
bleek dit aantal belangrijk te zijn gedaald, ni. tot 10.91 %.5
De klacht van de Nederlandsche Stemmen kan verband houden met
de zichtbare toename van het aantal katholieken in Noord-Brabant.
In 1829 bedroeg dit 305.446 op het totaal van 348.891 inwoners, de
volkstelling van 1839 registreerde 328.741 katholieken op 378.437
inwoners. Desondanks betekende de toename met ruim 23.000 tussen
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1829 en 1839 een relatieve daling van het aantal katholieken van 87.54
tot 86.86%.6 Volgens kwantitatieve maatstaven zou men voor de jaren
dertig van de negentiende eeuw eerder kunnen spreken van vooruitgang van het protestantisme in Noord-Brabant. Een van de oorzaken
daarvan is wel geweest de legering van "Hollandse" militairen in de
garnizoens- en vestingsteden van de provincie tijdens de status quotijd. Niettemin kan de klacht van de Nederlandsche Stemmen begrijpelijk
worden genoemd, als namelijk rekening wordt gehouden met de aktiviteiten van Joannes van Hooydonk inzake de kerkopbouw in het vicariaat
Breda.
Het vicariaat was in 1803 tot stand gekomen, na de opheffing van
het bisdom Antwerpen tengevolge van het concordaat, dat in 1801 door
de H. Stoel en Frankrijk was gesloten. Het bestond uit slechts twee
dekenaten, die van Bergen op Zoom en Breda. Adrianus van Dongen,
pastoor te Breda, werd benoemd tot apostolisch vicaris, waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing: er waren immers beter gequalificeerde
kandidaten.
Hij was geen sterke figuur en heeft weinig gedaan om de gezapige zielzorg
in het kleine vicariaat te verbeteren. Na zijn dood in november 1826
benoemde Rome Joannes van Hooydonk, president van het seminarie
"Bovendonk" te Hoeven, tot apostolisch administrator ad interim: bij
de concordaatsonderhandelingen die gaande waren was immers voorzien in de oprichting van een bisdom Den Bosch, waartoe ook het
vicariaat Breda zou behoren. Toen echter duidelijk werd dat de uitvoering van het concordaat van 1827 vooralsnog niet zou plaatsvinden
nam Van Hooydonk strukturele maatregelen tot opbouw van de kerk
in zijn kerkdistrikt.
Vanaf 1835 werden de dienstdoende geestelijken uitgenodigd op
gezette tijden deel te nemen aan een vijfdaagse retraite. Daarnaast werd
de maandelijkse recollectie voor buurtgeestelijken ingevoerd, tijdens
welke de deelnemers baden en mediteerden en vraagstukken uit de
praktijk van de zielzorg bespraken. Voorts trachtte Van Hooydonk
niet zonder succes al te uitbundige maaltijden van feestvierende priesters
te beperken door te adviseren, niet meer dan één tafel aan te bieden,
alle gerechten tegelijk te laten serveren en "ordinaire" wijn te schenken.
Een ander advies luidde voortaan niet meer te drinken op de gezond-
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heid van iedere aanwezige.
Ook voor de theologanten van "Bovendonk" werd de maandelijkse
recollectie ingesteld. Zij moesten voortaan jaarlijks deelnemen aan de
retraite onmiddellijk na de grote vakantie, dagelijks mediteren en
gedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament lezen. Hun opleiding
werd verbeterd door de aanstelling van een vierde professor en de
invoering van nieuwe vakken. Kerkelijk recht en kerkgeschiedenis, die
volgens traditie onder de theologie ressorteerden, werden aldus zelfstandige disciplines. Van Hooydonk vergrootte ook het aantal verplichte
studie-uren. Tijdens de zondagse conferentie van de president ontvingen
de studenten aanwijzingen inzake gebed, meditatie en studie en werden
hun de implicaties voorgehouden van de urbanitas, d.w.z. van wellevendheid en beschaafd gedrag. 7
De kerkvoogd en de leiding van "Bovendonk" hoopten op deze
wijze goede priesters te kweken, naar het priestermodel van Franse
seminariestichters uit de zeventiende eeuw. Volgens post-tridentijnse
opvatting zou de aldus gevormde priester de gelovigen van zijn parochie
kunnen voorgaan op de weg ter zaligheid, hen op passende wijze voeden
met de sacramenten en door zijn voortdurend toezicht op de naleving
van de kerkelijke voorschriften en het zedelijk en maatschappelijk gedrag
in staat zijn hen te hoeden voor de valstrikken van satan. 8
Parochies dienden daarom niet te groot te zijn, zodat de herder de
schapen van zijn kudde zou kunnen kennen. Het spreekt dan ook vanzelf
dat Van Hooydonk bij toename van de bevolking nieuwe parochies
stichtte. Dat beschouwde hij als een van zijn voornaamste taken.
De gelovige leken werden in parochieverband bijeengebracht in broederschappen, waaronder het verbond tegen godslastering, dat in 1837
werd opgericht. Andere maatregelen ten behoeve van de godsdienstigheid der gelovigen waren de telkens herhaalde waarschuwingen tegen
bijeenkomsten van jongens en meisjes in de avonduren, met name "de
dansvergaderingen" . Ouders werden vermaand hun opgroeiende
kinderen van kermisviering en vastenavondpartijen af te houden. Jonge
mensen, die tijdens de biecht niet wilden beloven zich overeenkomstig
de kerkelijke richtlijnen inzake openbare vermakelijkheden te gedragen,
werd de absolutie geweigerd.
Van Hooydonks aktiviteit had blijkens het voorafgaande ten doel
de gelovigen te leiden naar hun eindbestemming in een door de kerk
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gecontroleerde samenleving. De opbouw van die kerk zag hij bedreigd
toen in 1840 de Engelse en Nederlandse bijbelgenootschappen hun werkzaamheid in Noord-Brabant vergrootten en opnieuw een afdeling in
de stad Breda vestigden.
De bijbelgenootschappen waren nauw verwant aan het methodisme,
dat tegen het einde van de achttiende eeuw in Engeland was ontstaan.
Het was een opwekkingsbeweging, die de individuele bekering, wedergeboorte en heiligmaking van mensen nastreefde; het kantte zich tegen
een verlicht christendom, dat in Jezus onder meer de opvoeder tot
verlichte humaniteit zag.
Het Nederlands bijbelgenootschap was sinds 1822 in Breda
werkzaam. Op de algemene vergadering van 1823 werd met genoegen
vastgesteld dat er "na zulk een lang stilzwijgen .. , iets goeds" van de
afdeling Breda te melden viel. Onder het Zwitserse garnizoen waren
veel bijbels uitgedeeld, vooral Franse. 9 Gekonkludeerd werd dat "in
Breda de deelneming ... vrij opmerkelijk (is)".IO De aanwezigen werden
op de hoogte gebracht van het ingekomen schrijven van de Bredase
dominee L. G. James, waarin deze het hoofdbestuur van het genootschap
dankte voor de zending Nederlandse en Franse bijbels en Vlaamse
Nieuwe Testamenten. Hij had ze op weinig geruchtmakende wijze doen
verspreiden in de gevangenis en onder het garnizoen.
James, afkomstig uit Genève, was in 1820 bevestigd als predikant
van de Waalse gemeente te Breda. In zijn preken beklemtoonde hij
"de totale verlorenheid" van de mens en de noodzaak zich te bekeren
tot het kruis van Christus. Hij onderhield connecties met Isaäc da Costa.
In het overwegend katholieke Breda voelde hij zich "in het Galilea
der heidenen". Veel cadetten van de Koninklijke Militaire Academie
bezochten zijn catechisaties. ll
In 1824 ontving James van het bijbelgenootschap vijftig Nieuwe
Testamenten "van Maurentorf" ,12 Het jaar daarop werd melding
gemaakt van "grote uitdeelingen van Bijbels voor onderscheidene gezindheden" te Breda. Dergelijke gunstige berichten betreffende de
verspreiding van bijbels komen ook in de Handelingen van de algemene
vergadering van de volgende jaren voor. In 1827 nam de aktiviteit van
het genootschap te Breda blijkbaar af: in de jaarverslagen van 1828,
1830, 1831, 1836 tot en met 1839 wordt de afdeling Breda niet genoemd.
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James wordt daarentegen wel vermeld. Op zijn verzoek zond het genootschap hem regelmatig bijbels en Nieuwe Testamenten, waarvoor hij
de verschuldigde gelden overmaakte. 13
Op het einde van de jaren dertig was de afdeling Breda blijkbaar
niet meer aktief. In 1840 kon echter gemeld worden dat in de stad
opnieuw een afdeling van het bijbelgenootschap gevestigd was. Het
aantal leden bedroeg negentien, het bestuur werd gevormd door onder
meer vier predikanten. James was een van hen. 14 Het ledental nam aanvankelijk toe tot vijfentwintig, maar in 1848 had de afdeling enige leden
verloren. Zeven jaren nadien moest men bedroefd "het gemis van meer
algemeene deelneming en medewerking ..." in Breda vaststellen. ls
In 1860 telde de afdeling nog slechts tien leden, in 1862 vijf, omstreeks
1865 tien. Over de aktiviteiten van de afdeling zwijgen de Handelingen
uit die jaren.
Bredase protestanten namen dus in 1840 met vernieuwde ijver de
bijbelverspreiding ter hand. Nog een andere kwestie ging hun tegelijkertijd ter harte. Binnen de Nederlands Hervormde gemeente maakte men
zich in navolging van de Algemene Synode zorgen over "den door de
Roomschen aangewend wordende middelen, om (de) overgangen tot
hunne Kerk te bevorderen" .16 Dat leidde in de kerkeraadsvergadering
van 15 juni 1842 tot de wens "om eenen meer bijzondere kennis te
hebben, vooral van de schamele leden der gemeente, ten einde die zoo
veel mogelijk boven anderen te protegeren en te helpen". Een maand
later werd tijdens de vergadering een schrijven gelezen betreffende de
komst naar de stad van paters missionarissen, nl. van redemptoristen.
De anonieme schrijver vroeg zich af of men koning Willem II niet
op de hoogte moest stellen van de "openlijke ergernis gevende plaats
gehad hebbende misbruiken, veroorzaakt door de komst van Roomsche
zendelingen", om in de toekomst "voor dit kwaad beveiligd te worden".
Tevens verzocht hij de kerkeraad de predikanten enkele malen te laten
preken over de waarde en het geluk van protestant te zijn en hun op
te dragen de gemeenteleden te bezoeken, om dezen te waarschuwen
tegen "de om hen waarende wolven" en aldus de band tussen de ambtsdragers en de gemeente te verstevigen. "De openbaare godsdienst" zou
daarbij immers veel winnen.
De kerkeraad kwam niet gemakkelijk tot besluiten. In plaats van
zich rechtstreeks tot de koning te richten zond hij een adres aan de
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mllllster van Hervormde Eredienst. Op verzoek van de classis Breda
stelde hij een commissie in om jaarlijks verslag uit te brengen over
de overgang van protestanten naar de katholieke kerk en beval de
predikanten aan tijdens de plechtigheid der belijdenis-aflegging e.d. te
waarschuwen tegen gemengde huwelijken, "door de heillooze gevolgen
hiervan aantewijzen". De diakenen werd op het hart gedrukt te zorgen
voor de "godsdienstige welstand" van de van elders gekomen
gealimenteerden , om te voorkomen dat zij een prooi werden van de
roomse "proselijten makerij". Inzake de godsdienstige opvoeding van
militairen viel het besluit voortaan 's zondags voor hen een afzonderlijke
godsdienstoefening te houden van twaalf tot dertien uur en de
"veelvermogenden invloed" der commandanten in te roepen ter
bevordering van het catechisatiebezoekY
De invloed der commandanten bleek evenwel gering, slechts een
klein aantal militairen bezocht de catechisatie. Over de deelname aan
de zondagse godsdienstoefening voor militairen zweeg de kerkeraad.
In 1845 werd de kwestie voor de zoveelste maal aangehouden. 18 Of
de predikanten bij gelegenheid waarschuwden tegen gemengde
huwelijken kon niet achterhaald worden. Het bezwaar van de kerkeraad
tegen pogingen, de opkomst tijdens de godsdienstoefeningen te
bevorderen door "opzettelijk daartoe ingerigte controvers predicatiën",
zal hen niet hebben aangemoedigd. 19 Wel ging men ertoe over de
donderdagavondbeurten in de zeven weken voor Pasen opnieuw in te
voeren, "ter behandeling van lijdensteksten".2o Ook wendde men zich
tot de directie van het Zendelinggenootschap, dat op verzoek twintig
gezangboeken verschafte ten behoeve van militairen.
Voor de aanschaf van bijbels en psalmboeken pleegde de kerkeraad
overleg met dominee James. Hij vroeg om 200 bijbels, maar dat bleek
teveel gevraagd. Het bijbelgenootschap zond in 1844 vijftig bijbels, maar
weigerde het volgende jaar hetzelfde aantal toe te staan. Naar zijn mening
hadden de eerder geleverde exemplaren in depot moeten blijven. 21 De
overgang naar een andere kerk kwam sinds de instelling van de speciale
commissie jaarlijks ter tafel. Zij rapporteerde voornamelijk over de
overgang van katholieken naar het protestantisme, terwijl zij het
omgekeerde bagatelliseerde. In 1843 was er sprake van een katholiek
geworden tapijtfabriekknecht uit Weesp, "geen lidmaat zijnde en zonder
godsdienstige kennis", in 1844 van drie mannen, van wie een lidmaat,
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die "door tijdelijk belang" gedwongen waren katholiek te worden. 22
De aktiviteit van het bijbelgenootschap en de kerkeraad schijnt in
Breda niet geleid te hebben tot toename van het antagonisme tussen
katholieken en protestanten. Elders in het koninkrijk was dit wel het
geval. De gouverneur van Noord-Holland toonde zich in 1841 bevreesd
voor grotere onverdraagzaamheid, die van Zeeland klaagde over de
pastoor van Aardenburg, die door processies op de openbare weg "veel
gegronde ergernis" wekte bij protestanten. De commissaris van het
tweede distrikt van Noord-Brabant berichtte in 1843 over een
volksoploop in Waalwijk en Besoyen als gevolg van een onbetamelijk
verslag in het Nederlandsch Avondblad en de Utrechtsche Courant van
de door "den Redemptorist - JezuÏt - Hafkenscheid" gepredikte
missie. Volgens de verslaggever waren er kramen met rozenkransen,
kruisjes, beelden enz. - alle gewijd "door den ex-komédiant en kurassier
Hafkenscheid" - om de bijgelovige menigte geld uit de zak te kloppen.
Het verslag noemde biechtstoelen "die maatschappij en zeden
bedervende zitplaatsen". Minister van Justitie F. A. van Hall trachtte
in 1843 de voor november vastgestelde missie te 's-Hertogenbosch te
voorkomen. Aanleiding daartoe vormden de predikaties van pater
Bernard Hafkenscheid in Princenhage, Dinteloord en Steenbergen.
In beide laatstgenoemde plaatsen waren onaangenaamheden voorgevallen
tussen katholieken en protestanten, terwijl in Princenhage tijdens de
kermis een geschrift was verspreid tegen het bevel van de geestelijkheid
de kermis uit te bannen. De Hervormde predikant te St. Oedenrode
zag in 1844 zijn ruiten ingegooid door woedende katholieken, na
publikatie van een leerrede over de toestand van protestanten en
katholieken in Nederland. De laatsten had hij "een niet-volk" genoemd. 23
Het voorafgaande vormt de achtergrond van Van Hooydonks aktie
tegen de bijbelgenootschappen. In september 1845 ging een waarschuwing uit aan de gelovigen van het vicariaat, de vastenbrief van 1846
herhaalde de waarschuwing en somde bovendien een aantal redenen op,
waarom de veroordeling van de bijbelgenootschappen door Gregorius
XVI in 1844 naar de mening van de bisschop onvermijdelijk was
geweest.24
Het begin van de circulaire van 1845 zet terstond de toon van beide
stukken. Van Hooydonk houdt de gelovigen voor dat de H.Geest niet
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zonder reden oproept tot voortdurende waakzaamheid tegen de strikken
die de duivel spant, en tegen de gevaren die van alle zijden dreigen:
geld of andere aardse goederen en wereldse ijdelheden, gevaarlijke bijeenkomsten - bedoeld zijn samenkomsten van opgroeiende jongens en
meisjes in herbergen of danszalen -, die Satan benut "om de aangeborene
bedorvenheid van het vleesch aan te hitsen, de rede te verdooven ...".
Nu echter dreigt een groter gevaar. De duivel tracht "de grondslagen
van geheel het Christelijk gebouw" te ondermijnen en "de wortel van
den boom des Eeuwigen levens ... te verderven", in één woord, hij
tracht de gelovigen het geloof te ontnemen.
Van Hooydonk vervolgt: een afdeling "der zich noemende Bijbelgenootschappen" heeft zich in Breda gevestigd en verspreidt er
"boeken ..., welke, door eene heiligschennende aanmatiging, onder den
titel van Bijbel, Schriftuur, Gods woord of dergelijken, strekken moeten
om U te brengen tot ongehoorzaamheid en opstand tegen het Goddelijk
Gezag, dat Jesus Christus aan Zijne H. Kerk geschonken heeft ..."
Men verstout zich zelfs te adverteren in dagbladen en vent de bijbels
ook aan katholieken uit, "voor een spotprijs, of voor niets".
Hier onderbreekt de kerkvoogd zijn incriminerend vertoog tegen
de bijbelgenootschappen om zijn kudde aan te sporen "niet het minste
gehoor (te geven) aan de handlangers van Satan ..., welke schoonklinkende en schijnheilige woorden zij U ook mogen toespreken". Dan
pakt hij de draad weer op. Hij zegt niet te willen spreken "over het
ondoelmatige van door het verspreiden der H. Schrift het Christendom
te bevorderen", evenmin over de smaad die de Schrift wordt aangedaan
"door ze tot speelbal te maken van den willekeur van ieder sterveling",
noch over de scheuring van de eenheid, die er het gevolg van is. De
gevaren en zonden, verbonden aan de lezing van "vervalschte of
kettersche bijbels", en de wijze voorzichtigheid van de Moederkerk
"om ook zelfs goede en getrouwe overzettingen der H. Schriftuur haren
kinderen in handen te geven", worden slechts genoemd, niet nader
uitgewerkt. Het is immers voldoende te herhalen wat paus Gregorius
XVI in 1844 heeft gezegd in een schrijven aan alle bisschoppen, nl.
dat de bijbelgenootschappen reeds door zijn voorgangers Pius VII, Leo
XII en Pius VIII zijn veroordeeld en dat hij die veroordeling opnieuw
uitspreekt. De stem van Christus' plaatsbekleder zal wel niemand kunnen
versmaden "zonder Jesus zelven te versmaden", voegt Van Hooydonk
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toe. Voor hem en de gelovigen is daarmee de zaak afged2.an.
De circulaire van 1845 eindigt met de aansporing aan de oproep
van de paus gehoor te geven, te bidden voor de bijbelcolporteurs en
voor allen, die zich als werktuigen van Satan laten gebruiken, en zich
te hoeden voor dwaling en verzet tegen de kerk. Wie een bijbel heeft
gekocht of gekregen krijgt het advies die te overhandigen aan de pastoor
of aan zijn biechtvader of het voorbeeld te volgen "van die van Ephezen,
die op de stem van Paulus de boeken, welke zij niet mogten hebben,
op het vuur wierpen en verbrandden".
Aan het slot van zijn waarschuwing richt Van Hooydonk zich
expressis verbis tot de priesters van het vicariaat. Hij herinnert hen
aan hun "dure verpligting" zich als een muur voor het huis van Israël
te stellen, hun stem te verheffen "als eene trompet" wanneer hun
parochie wordt bedreigd en niet te rusten "zoo lang er onder de uwen
één enkel voortbrengsel van dat genootschap gevonden wordt ..."
De circulaire over de bijbelgenootschappen is geenszins een origineel
stuk. Hoogstens zou gezegd mogen worden dat de taal, waarin ze is
gesteld, van enige oorspronkelijkheid getuigt. Voor het overige hanteerde
Van Hooydonk een aantal traditionele uitspraken en vooronderstellingen uit de gangbare katholieke apologetiek. Die zijn onder meer
te vinden in De Godsdienstvriend van de bekeerling J. G. Le Sage ten
Broek en het sinds 1842 verschijnende tijdschrift De Katholiek.
De eerste jaargang van het tijdschrift opende met een frontale aanval
op het protestantisme, dat gekarakteriseerd werd als "puinen, die over
puinen storten" en als "eene ontkennende en vernietigende rigting". 25
Luther zelf was ten onder gegaan aan zijn hoogmoed, nadat hij iedere
christen"tot een uitvinder van de waarheid" had gemaakt. Daarin schuilt
dan ook de vitium originis van het protestantisme: de individuele rede
is er tot opperste rechter uitgeroepen. Die nieuwe "leerwijs" moest
door haar atomisme der geesten wel leiden tot verdeeldheid en tot
vernietiging van het christendom.
De schrijver, de Hagevelder C. Broere, vervolgde: echte waarheid
daarentegen is werkelijke eenheid, "uitgesproken te worden is haar
bestaan, maatschappij haar leven... Wanneer dus de oneindige
waarheid ... in de eindige geesten leeft, moet er ... eene Goddelijke
magt worden meêgedeeld, eene liefdekracht werken, die het gezag en
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de vrije onderwerping overeenstemmend verheft, de geesten ... hooger
werking geeft, en de eindige rede ... eene zekerheid en eene klaarheid
geeft, die zij door zich zelve alleen nimmer zoude gehad hebben. Gaat
en onderwijst alle volken! Welk een verheven woord. Geene slechts
redelijke maar oneindige waarheid alleen kan alle volken vereenen.
Waarlijk Hij is God die zoo spreekt".26 Voorts betoogt de auteur dat
een belijdenis, waarin goddelijke waarheid is uitgedrukt, prediking,
veroordeling, onderwerping en gehoorzaamheid vraagt. Daarvan uitgaande "kan men Protestantsch leerstuk zoo wel als Protestantsche
Kerk niet dan voor louter onzin houden",27
De door van Hooydonk bewonderde Le Sage 28 "weerlegde" op
identieke wijze als De Katholiek het protestantisme. In 1841 nam hij
in de De Godsdienstvriend een stuk over uit L'Ami de la Religion onder
de titel: "Hoe staan de zaken van het Protestantismus?" Daarin werd
gezegd dat het protestantisme ontstaan was uit "het vergiftend principe"
van de natuurkunde, overgebracht op de moraal, nl. het alvermogen
van de rede, het principe van onafhankelijkheid, "in de plaats gesteld
van het principe van alle gezag, dat God is en God alleen". Het
protestantisme had aan de godsdienst alle gezag over de wetenschap
ontzegd. 29 Een protestant is dan ook een woestijnreiziger zonder
betrouwbare gidsen, hij komt om in een afgrond. Predikanten zijn geen
christen meer, "hun protestantismus ... is versleten, ... het is dood".30
Volgens De Katholiek mist het bovendien "zoo veel aandoenelijks,
zoo veel voor het harte ... , dáár is alles droog en zonder poësiël":
Raphaëls, Michel Angelo's, Murillo's ontbreken er, de bedehuizen zijn
"naakt en gelijken een dorre gedachte". Als de protestanten de overhand
krijgen "zal alles rondom ons verkoelen", omdat kruisen, heiligenbeelden
of uitgehouwen engelen van de gevels moeten verdwijnen. De katholieke
godsdienst daarentegen is teder en liefderijk, zij is als een moeder met
altijd geopende armen, haar eredienst heeft veel plechtigs, is
hartverheffend en kent "een dichterlijke gemoedsstemming".31
In De Katholiek moest vooral de Duitse protestante theologie het
ontgelden. De Duitse landen waren "eene jaarmarkt der Protestantsche
Godgeleerdheid", waar iedereen zijn stelsels en kundigheden koopt.
Zwitserland hield overigens gelijke tred daarmee.
In het achtste deel van het tijdschrift werd de bulle van Gregorius
XVI van 1844 besproken. De niet nader genoemde schrijver wees erop
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dat de paus niet alle bijbelverspreiding verboden had, "maar wel die
en zóó als zij door de protestantsche bijbel-genootschappen geschiedt".
Naar zijn mening was de voornaamste bedoeling van het pauselijk
schrijven de gelovigen de ogen te openen "voor de kunstenarijen van
bijgeloof en geestelijke heerschappij" .32
W. P. Tiddy, "agent van het Brits en Buitenlands Bijbel-genootschap
in België en de Nederlanden", reageerde bij schrijven van 26 december
1845 uitvoerig op de circulaire van Van Hooydonk. Zijn brief beslaat
negentien handgeschreven foliovellen. Hij werd in gedrukte vorm in
Breda en omgeving beschikbaar gesteld. 33 De bisschop wordt erin
persoonlijk door de Schot aangesproken. Deze zegt namelijk in de aanhef,
dat de kerkvoogd en hijzelf over hoogstens enkele jaren voor Gods
rechterstoel zullen verschijnen om rekenschap af te leggen, hij als
verspreider van de bijbel, zijn tegenstrever als aanklager van dergelijke
praktijken. Om dit laatste te adstrueren wordt verwezen naar de
betiteling van het bijbelgenootschap in de circulaire aan de geestelijkheid
en gelovigen als een zielverdervend genootschap, welks colporteurs
handlangers van de duivel worden genoemd. Tiddy stelt vervolgens vast
dat of Van Hooydonk of hij tegen Gods wil handelt en doet hem het
voorstel te onderzoeken wie van beiden de waarheid spreekt. Daartoe
nodigt hij de kerkvoogd uit samen Gods woord te openen om te zien
wat de Heer van de zaak zegt.
Tot hier gevorderd bij de lezing van Tiddy's brief kon Van Hooydonk
het resterend gedeelte ongelezen laten. Het "sola scriptura" was voor
hem immers onaanvaardbaar. Echter, blijkens de vastenbrief van 1846
heeft hij het schrijven wel degelijk in zijn geheel gelezen. Aldus heeft
hij kennis kunnen nemen van Tiddy's vrome wens dat God hem zou
vervullen van de kennis van Zijn wil en van de aansporing aan roomskatholieken, de in de brief vermelde argumenten en aanhalingen uit
het Oude en Nieuwe Testament en uit Hieronymus, Basilius en
Augustinus ten gunste van bijbellezing te (over-)wegen en een bijbel
te kopen. Het gaat immers om "het welzijn uwer zielen en om uwe
gelukzaligheid".
In één opzicht blijkt er overeenstemming te zijn tussen Van
Hooydonk en Tiddy. Beiden waren van mening dat beschaving enkel
kan ontstaan en bestaan dank zij de godsdienst. In de woorden van
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30. Titelblad van de brief van W. P. Tiddy aan mgr. Van Hooydonk, in
antwoord op diens mandement tegen het verspreiden en lezen van de bijbel,
1845.
Archief Bisdom Breda.
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laatstgenoemde: de bijbel heeft de inwoners der lage landen "beschaafd,
(hun) zijne woning gebouwd, (hunne) landen geploegd, (hunne) geesten
verlicht". Ook Van Hooydonk gaf herhaaldelijk te kennen deze
opvatting - uiteraard mutatis mutandis - te delen, met name in
missives aan het departement van Katholieke Eredienst: zonder
godsdienst en godsdienstig onderwijs zou een beschaafde samenleving
niet mogelijk wezen. Die godsdienst moest dan wel de katholieke zijn.
Tiddy's aansporing aan de Bredase katholieken om zijn argumenten
te wegen en een bijbel te kopen is wellicht voor monseigneur reden
geworden zijn gelovigen nogmaals te wijzen op het gevaar van de bijbelgenootschappen. Hij deed dit in het vastenmandement van 21 januari
1846.
Allereerst wordt vermeld dat veel bijbels bij de parochiegeestelijkheid zijn ingeleverd en vele gelovigen aangeboden bijbels hebben
geweigerd. De waarschuwing uit 1845 is derhalve niet vruchteloos
geweest, aldus de konklusie. Wat de bisschop onvermeld laat is het
gegeven, dat velen blijkbaar voor vasthoudende colporteurs waren
bezweken.
Vervolgens wordt opgemerkt dat het bij de circulaire had kunnen blijven,
ware het niet dat men "zoo wel in openbare als bijzondere Geschriften,
er openlijk voor was uitgekomen, dat het er waarlijk op gemunt is,
om de grondslagen van het H. Catholijk Geloof te ondermijnen".
Bovendien heeft men de gelovigen opgeroepen tot ongehoorzaamheid
aan paus en bisschoppen en verguist en lastert men de kerk, om haar
in diskrediet te brengen. Daarom, aldus Van Hooydonk tot de gelovigen,
ben ik gedwongen U tegen verdere aanvallen op het geloof te wapenen
door de redenen van de veroordeling der bijbelgenootschappen bekend
te maken.
Deze beloft komt monseigneur in het vervolg van zijn herderlijke
brief niet na. Hij beperkt zich in feite tot een apologie van het kerkelijk
handelen met betrekking tot bijbel en bijbellezing door gelovige leken,
waarbij hij zich beroept op autoriteiten als de apostel Petrus en de
kerkvader Augustinus. Duivelse list en menselijke hoogmoed, die naar
zijn opvatting geleid hebben tot het protestantisme, fungeren in zijn
betoog als donkere achtergrond voor het licht, dat de moederkerk in
de loop der eeuwen voor de mensheid heeft ontstoken om haar in staat
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te stellen de rechte weg naar God te gaan.
Het apologetisch gedeelte van het vastenmandement begint met de
weerlegging van Tiddy's bewering en van die van anderen, dat de kerk
de woorden van God aan de wereld wil onthouden. Naar de opvatting
van de bisschop lasteren zij door een dergelijke onbeschaamdheid de
Kerk. Zij heeft immers reeds achttien eeuwen Jezus verkondigd, houdt
nooit op zondaars en ketters "tot de kennis der eenheid" te roepen
en leert hun onderhouden wat de Heer geboden heeft. Zij weet ook
nu nog dat het geloof uit het gehoor is. Volkeren kunnen echter niet
horen zonder predikers, terwijl dezen niet mogen prediken zonder wettig
gezonden te worden: zie Romeinen X, 14, 15, 17. Aldus zet de kerk
haar verkondiging voort "op dezelfde wijze die Jesus verorderd heeft,
niet door boekdrukkers en pakkendragers, maar door het levende woord
van wettig gezondene Leeraars en Herders ...".
Een tweede onbeschaamdheid van de bijbelgenootschappen: de kerk
zou vrezen dat een van haar leerstellingen door de H. Schrift wordt
afgewezen. Ook dit is grove laster, antwoordt Van Hooydonk. De door
Jezus aan zijn kerk beloofde "Geest der waarheid" kan zichzelf immers
niet tegenspreken. De kerk kan daarenboven aan allen, die haar niet
erkennen, zeggen wat Jezus tot "de hardnekkige en ongeloovige Joden"
zei, namelijk dat de Schrift van hem getuigenis geeft "indien dezelve
echt (is), en goed (wordt) verstaan, - want wat zou het baten eene
getuigenis te bezitten die vervalscht is? Of eene echte te hebben, welke
men verkeerd begrijpt? - En ziet daar, de dubbele reden, waarom de
H. Kerk van Jesus ... de Genootschappen ... verworpen heeft en
veroordeeld". Zij wil voorkomen dat de gelovigen "vervalschte Bijbels"
in handen krijgen en "de zwakken in het Geloof" er verkeerde leringen
uit putten.
Wegens de eerstgenoemde reden is daarom onder de strengste
kerkelijke straffen bepaald dat de heilige boeken slechts onder het
toezicht van de kerkvoogden worden gedrukt. De uitgaven van de bijbelgenootschappen ontberen een dergelijke waarborg, omdat zij "op eigen
gezag en goeddunken" der leden worden vertaald, gedrukt en verspreid.
Ter verheldering van de tweede reden verwijst Van Hooydonk naar
Tertullianus, Hilarius, Augustinus en de apostel Petrus. De beide eerstgenoemden waarschuwden de christenen van hun tijd tegen het gevaar,
de Schrift verkeerd te verstaan. Augustinus, "wiens getuigenis niemand
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kan minachten", verzekert ons dat ketterijen zijn ontstaan door een
onjuist begrip van de heilige boeken en door het vermetel verdedigen
van wat verkeerd begrepen werd. Maar" ... wat meer is", de apostel
Petrus heeft gezegd dat reeds in zijn tijd de Schrift verkeerd verstaan
werd en dat in de brieven van Paulus zaken voorkomen die moeilijk
te verstaan zijn en die "gelijk ook de andere Schriften, door ongeleerden
en onstandvastigen verdraaid werden, tot hun eigen verderf".34
De kerk wil dan ook niet aan allen de vertaalde heilige boeken in
handen geven, "althans zoo zij niet van gepaste aanteekeningen vergezeld
gaan, die ook de minder geleerde Geloovigen, tegen het gevaar beveiligen
van de H. Woorden in een verkeerden zin op te vatten; of alleen aan
hen, die geleerd en vast genoeg in het Geloof gevestigd zijn om hoogmoed
en eigenwijsheid te verloochenen". Deze laatsten moeten dan wel weten
"dat alle menschelijk verstand moet gevangen gegeven worden ... aan
dat H. Geloof dat op (Christus') gezag, door Zijne leerende Kerk
verkondigd wordt ...".
Volgens Van Hooydonk getuigt dit alles van de wijsheid der kerk,
die het heilige niet voor de honden en de parelen niet voor de zwijnen
wil werpen en de Schrift weigert prijs te geven "aan de waanwijze ligtzinnigheid van onbezonnenen". Zij weet welke gelovigen met melk
moeten worden gevoed en wie vaste spijzen kunnen verdragen. Zo laat
zij zien dat zij de echte moeder der zielen is.
De veroordeling van de bijbelgenootschappen blijkt dus ingegeven
door de pastorale zorg van de kerk voor de "minder geleerden" onder
de gelovige leken - priesters waren geleerd en vast genoeg in het geloof gevestigd, meende men, zodat zij vaste spijzen konden verdragen -, door de zorg voor de grote massa derhalve. Ook de historische
ervaring, dat het "sola scriputura" tot verdeeldheid onder christenen
had geleid en naar de mening van Van Hooydonk wel leiden moest,
speelde een rol. "Een doolhof van dwalingen" was dan onvermijdelijk.
Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan, dat de door Van Hooydonk
aangevoerde argumentatie tegen de bijbelgenootschappen uit variaties
op een steeds terugkerend thema bestaat, dat namelijk de bijbel in de
kerk en onder haar gezag staat. Een gesprek tussen Tiddy en de bisschop
was dan ook niet goed mogelijk. Tiddy wilde immers met zijn opponent
de Schrift openen om te zien wat de Heer zelf van de kwestie zei
en wie van hen beiden de waarheid sprak. Voor hem gold de kerk niet
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als de enige ruimte, binnen welke schriftlezing, c.q. schriftuitleg, naar
waarheid kon geschieden. Bovendien zou Van Hooydonk vanuit deze
vooronderstelling de teksten anders hebben verstaan dan de Schot, voor
wie de kerk onder het gezag en het oordeel van Gods woord diende
te staan.
De vastenbrief eindigt met de oproep aan de geestelijkheid van het
vicariaat tot blijvende zorg en waakzaamheid. Zij zal eventuele kopers
en lezers van aangeboden bijbels vermanen, ,,(op-)dat niemand aan
hoogmoed of eigenwijsheid toegeve, daar God eene eenvoudige onderwerping vordert ook van de grootste verstanden". Wie het rijk Gods
niet aanvaardt als een kind "zal hetzelve niet binnen treden".

In het verslag over de toestand van het vicariaat, dat 31 januari
1852 aan de congregatie der Propaganda Fide te Rome werd gezonden,
deelde Van Hooydonk mee dat de te Breda gevestigde afdeling van
het bijbelgenootschap de stad verlaten had, met medeneming van zijn
drukpers en personee1. 35 Slechts een opslagplaats van boeken was
gebleven, maar die zou naar zijn mening kerk en godsdienst geen schade
meer berokkenen.
Deze mededeling is niet geheel juist. Weliswaar leidde de afdeling
in de jaren vijftig een kwijnend bestaan, zoals hiervoor reeds bleek,
maar spreken van vertrek of opheffing gaat wel te ver. Wel kan met
reden verondersteld worden dat de drukkerij werd opgeheven, omdat
die tengevolge van het afnemend aantal leden niet meer rendabel gemaakt
kon worden.
Vanwaar dan de ongenuanceerde mededeling aan de Romeinse
congregatie? Wellicht houdt die verband met het ophanden zijnde herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie. Van Hooydonk wilde misschien zijn
superieuren te Rome duidelijk maken dat het vicariaat het inderdaad
verdiende tot bisdom verheven te worden, omdat de kerk van Breda
groot was en sterk genoeg om aanvallen van protestanten te weerstaan.
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31. Titelblad van een brochure met mandementen van mgr. Van Hooydonk
over de verspreiding van bijbels door niet-katholieken, met een voorwoord van
]. G.le Sage ten Broek over de brief van W. P. Tiddy, 1846.
Archief Bisdom Breda.
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