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De plaats van het geloof in het leven van 

HENDRIK ALBERT VAN DALSUM (1868-1944)

Jan de Kort (Hulst, 1944) schreef deze studie met een biografi sche invalshoek 
over Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944), die van 1903 tot 1943 notaris was 
te Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Van Dalsum was een oprecht gelovig katholiek 
die het gebod van de naastenliefde zeer serieus nam. Met grote gedrevenheid 
zette hij zich in voor verbetering van de werkomstandigheden en huisvesting 
van landarbeiders en streed hij voor een grotere onafhankelijkheid van 
landarbeiders en kleine pachters. Dit bracht hem in confl ict met de rooms-
katholieke kerk en met notabelen uit de regio. Niet alleen ondervond hij 
spot en tegenwerking, hij werd ook door de bisschop uitgesloten van de 
sacramenten en een brochure van zijn hand werd op de Index geplaatst.

In Van Dalsums tijd speelden geloof en godsdienst een grote rol in het individuele 
en sociale leven. Daarom worden de persoon Van Dalsum en zijn maatschap-
pelijk optreden vanuit dat perspectief verduidelijkt. De Kort heeft nagegaan 
welke invloeden Van Dalsum heeft ondergaan in verschillende periodes van 
zijn leven, welke effecten deze hebben gehad op zijn geloofsbeleving en wat 
hiervan de gevolgen waren voor hemzelf en zijn omgeving.

Zijn bewogen publieke leven speelde zich af in de tijd waarin een devotioneel ge-
kleurd katholicisme gepaard ging met een beginnende verzuiling. Het eindigde 
toen de verzuiling van het katholieke leven inmiddels een georganiseerde vorm 
had gekregen. Dit verzuilingsproces helpt de dissidente katholiek Van Dalsum 
beter te begrijpen. Omgekeerd draagt de levensgeschiedenis van Van Dalsum 
bij aan de kennis van de strijd om de vormgeving van de moderniteit binnen 
een ogenschijnlijk homogene, katholieke gemeenschap. Het laat zien hoe een 
katholiek dissident een andere uitgangspositie koos en andere accenten wilde 
leggen dan de gangbare bij de vormgeving van de katholieke sociale leer. Het 
toont ook hoe de dissident en zijn aanhang dit verzuilingsproces ervoeren en 
welke maatschappelijke en kerkelijke gevolgen hun keuze had. Daarmee levert 
deze studie een bijdrage aan onze kennis van het katholieke dissidentisme rond 
1900. Een vroege ‘andere katholiek’ krijgt in de studie een gezicht.
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Voorwoord

Met het verstrijken der jaren verdwijnt langzamerhand de generatie die Hendrik 
Albert van Dalsum persoonlijk gekend heeft. Daarmee dreigen ook de verhalen in 
het Land van Hulst over de opmerkelijke notaris verloren te gaan. De verhalen van 
mijn vader over Van Dalsums opstelling in het sociale vraagstuk waren voor mij 
aanleiding tot een onderzoek naar wat deze man bewoog. 

Het onderzoek kreeg uiteindelijk zijn bekroning in deze kerkhistorische stu-
die, die zonder de constante bemoediging van mijn promotor prof. dr. P. Nissen 
niet zou zijn afgerond. Onze Nijmeegse gesprekken kenden vaak een ruimer 
onderwerp dan Van Dalsum en leverden juist daardoor een belangrijke bijdrage 
aan mijn studie. 

Ook vele anderen moet ik in mijn dank betrekken. Allereerst W. Bauwens die 
als  bibliothecaris van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ mij vroeg 
de nalatenschap van Van Dalsum te inventariseren en toegankelijk te maken. 
Vervolgens vertrouwden hij en drs. W. Gielen, voormalig voorzitter van de Kring, 
mij de nalatenschap toe voor verder onderzoek. Zij beiden en het huidige bestuur 
van de Kring hebben nu het verhoopte resultaat in handen. 

Ik dank ook dr. J. Gorisse en dr. K. de Leeuw die respectievelijk als secretaris 
en eindredacteur van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact een belangrijk 
aandeel hadden in het tot stand komen van deze fraaie uitgave.

Zeer erkentelijk ben ik de archiefbeheerders voor hun toestemming om bijzon-
dere archieven te mogen raadplegen. Hier wil ik noemen drs. J. Konings CssR 
(Archief redemptoristen in Nederland), drs. R. Koops (Zeeuws Archief) voor het 
Archief van de Kamer van Toezicht in Middelburg, mevrouw C. Seebach (Gelders 
Archief) voor de Vincentiusdocumentatie in Arnhem, de heer J. Schouten voor 
het archief van de Vincentiusvereniging Nederland (Katholiek Documentatie 
Centrum van de Radboud Universiteit), mevrouw Yuet Yin Cheung (Koninklijke 
Bibliotheek) voor het archief van De Controleur en Mgr. Alejandro Cifres De Controleur en Mgr. Alejandro Cifres De Controleur
(Vaticaans Archief) voor inzage in de aanklacht, het proces en het votum betref-
fende Van Dalsums brochure Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de 
Fransche Revolutie en die van het Evangelie (Den Haag 1912). Ook werd me een blik 
gegund in het archief van de familie Brand en in de particuliere collecties van drs. 
W. Gielen en prof. mr.drs. D. Zaman, waarvoor ik betrokkenen hartelijk dank. 

Voor het beeldmateriaal kon ik steunen op enkele heemkundigen uit de streek, 
zoals C. Buijsrogge, E. Steijns en E. Taelman. Zij stelden belangeloos beeldmateriaal 
uit hun collecties beschikbaar. A. d’Hert uit Zuiddorpe zocht in het familiealbum 
naar foto’s van de bijzondere processies uit het begin van de negentiende eeuw. Ik 
dank hen hiervoor. Verder werd gebruik gemaakt van beeldmateriaal van het 
Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en van het gemeentearchief in 
Hulst. 

Vanzelfsprekend leverde de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ als 
eigenaar van het Van Dalsumarchief en uitgever van Jan Haak en zijn tijd (2004) Jan Haak en zijn tijd (2004) Jan Haak en zijn tijd
belangrijk beeld- en documentatiemateriaal. Ik leerde R. van den Elshout daar-
bij kennen als een geëngageerd mediator tussen bestuur en onderzoeker en 
mocht dankbaar gebruik maken van zijn fotografi sche hobby. 

Veel personen wil ik danken voor hun antwoorden, commentaar en medewer-
king, met name drs. W. Brand s.m., drs. J. Dorren, A. Gerres, dr. A. Greiler s.m., 
dr. J. Hulshof s.m., prof. dr. J. Hemels, J. Jansen, J. van der Kroon, drs. J. Lockefeer, 
A. Prinsen, dr. H. Roes-Westhoff, dr. K. Rotsaert, M. Schoenmaker, drs. P. Winters en 
dr. H. van Xanten.

Niet onvermeld mag blijven de hulp van de heren J. Schwartz en A. Franken 
van het Zeeuws Archief, die me wezen op vele dozen niet gearchiveerde parochie-
archieven uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 

J. Binkhorst dank ik voor zijn fraaie Franse vertaling van de samenvatting.

Ten slotte, maar niet in het minst, ben ik mijn naaste familie erkentelijk voor 
hun warme belangstelling. Ondanks haar terminaal ziek zijn bleef mijn moeder 
de voortgang van het onderzoek met grote belangstelling volgen. Daarom wordt 
dit boek aan haar, aan vader en aan Imke opgedragen. 

Jan de Kort
Hulst, Kerst 2008 
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1  Otto, Das Heilige, 13-37; 42-52.

Inleiding

In een tijd waarin geloof en godsdienst een zo belangrijke plaats in het persoon-
lijk en maatschappelijk leven innamen, verloor het bisdom van Breda twee dis-
sidenten die elk een eigen aanpak voorstonden van het sociale vraagstuk van 
die tijd: de priester en theoloog dr. Jan van den Brink (1865-1933) en de leek no-
taris Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944).  Over de laatste gaat deze studie. 
De verhalen over zijn inzet voor verbetering van de werkomstandigheden en 
huisvesting van landarbeiders, zijn strijd voor een grotere onafhankelijkheid 
van landarbeiders en kleine pachters en zijn confl ict met de rooms-katholieke 
kerk zijn in de streek blijven voortbestaan. Zijn bewogen publieke leven speel-
de zich af in de periode waarin een devotioneel gekleurd katholicisme gepaard 
ging met een beginnende verzuiling. Het eindigde toen de verzuiling van het 
katholieke leven inmiddels een georganiseerde vorm had gekregen. Toch gaat 
dit onderzoek niet over het verzuilingsproces in het dekenaat Hulst of in het 
bisdom van Breda.

Deze studie wil zicht krijgen op de plaats die geloof en godsdienst innamen 
in het leven van Van Dalsum tot 1934, het jaar waarin hij zich terugtrok uit het 
politieke leven. Onder geloof verstaan we hier de persoonlijke toe-eigening van 
opvattingen omtrent datgene wat de mens overstijgt, het transcendente, of, in 
de bekende woorden van Rudolf Otto, het ‘mysterium tremendum et fascinans’.1

Godsdienst verstaan we als de georganiseerde en collectieve vormen die deze 
opvattingen omtrent het transcendente aannemen in geïnstitutionaliseerde en 
normatieve tradities. Als lid van de katholieke kerk stond de gelovige in een tra-
ditie die hem zekerheid verschafte omtrent de fundamenten van zijn bestaan. 
Een ongewilde breuk met deze traditie betekende voor hem het omgekeerde: 
het haalde zijn leven compleet overhoop en het vroeg om herbezinning.

Hendrik Albert van Dalsum, circa 1910 (fotocollectie Carlo Buijsrogge, Hulst)
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2  Blom en Talsma, De verzuiling voorbij.
3  Blom, ‘Vernietigende kracht en nieuwe vergezichten’, 230.
4  Luykx, Andere katholieken.
5  Luykx, ‘Naar een andere kijk op verzuiling’, 32.
6  Jacobs, ‘Het verval van de katholieke zuil’, 33-53, vooral 42-44.
7  Th. Kok, Dekenaat in de steigers, 413-415.

Omdat geloof en godsdienst in de tijd waarover deze studie handelt, een grote rol 
speelden in het persoonlijke en maatschappelijke leven, wil dit onderzoek de per-
soon Van Dalsum en zijn maatschappelijk optreden vanuit dat perspectief begrij-
pen en verduidelijken. De studie kent dus een biografi sche invalshoek. Tevens 
wordt een antwoord gezocht op enkele deelvragen: welke invloeden heeft Van 
Dalsum ondergaan in verschillende periodes van zijn leven, is er verandering vast 
te stellen in zijn geloofsbeleving en zo ja, welke? Waardoor is deze tot stand ge-
komen? Welke gevolgen hebben zijn geloof en de geloofsverandering voor hem 
en zijn omgeving gehad? 

Van Dalsums leven speelde zich af in een tijd waarin verzuilingsverschijnselen 
in het maatschappelijke en politieke leven in Oost-Zeeuws-Vlaanderen hun in-
vloed deden gelden. Het recente verzuilingsonderzoek maakte duidelijk dat de 
verzuiling in Nederland zich al in het midden van de negentiende eeuw, nog 
vóór de schoolstrijd, begon te ontwikkelen en dat zij eerder als een cultureel dan 
als een politiek proces gezien moet worden.2 Wel voegde het politieke element 
zich spoedig en onlosmakelijk in dit proces, waarbij politiek sterk gerelateerd was 
aan de kerk.3 De katholieke kiesverenigingen groeiden sterk. Tegelijk verstevig-
den de parochiegeestelijken en de diocesane kerkelijke leiding steeds meer hun 
greep op de katholieke bevolking door het entameren en uitbreiden van het 
katholiek onderwijs en de katholieke Liefdehuizen. 

Zoals eerder gezegd, vormt dit verzuilingsproces niet het onderwerp van de 
studie. Het verzuilingsproces helpt de dissident Van Dalsum beter te begrijpen. 
Omgekeerd draagt de levensgeschiedenis van Van Dalsum bij aan de kennis van 
de strijd om de vormgeving van de moderniteit binnen een ogenschijnlijk homo-
gene, katholieke gemeenschap. Het laat zien hoe een katholiek dissident een 
andere uitgangspositie koos en andere accenten wilde leggen dan de gangbare 
bij de vormgeving van de katholieke sociale leer. Het toont ook hoe de dissident 
en zijn aanhang dit verzuilingsproces ervoeren en welke maatschappelijke en 
kerkelijke gevolgen hun keuze had. Daarmee levert deze studie een bijdrage aan 
onze kennis van het katholieke dissidentisme rond 1900. Een vroege ‘andere 
katholiek’ krijgt in de studie een gezicht.4

Zoals P. Luykx stelt, verfi jnt de aandacht voor dissidenten het beeld van de ka-
tholieke verzuiling. Het toont in het geval van Van Dalsum de reactie op de ver-
zuilingsprocessen in een homogeen ogende katholieke regio.5 Tegelijk past de 
levensgeschiedenis van Van Dalsum bij het pleidooi van J. Jacobs om meer oog 
te hebben voor het eigen karakter en de dynamiek van de katholieke verzuiling 
in de afzonderlijke bisdommen en regio’s.6 Hij wijst op de reikwijdte en de iden-
titeit van de katholieke zuil. Ze omvatte, zoals hij schrijft, omstreeks het midden 
van de twintigste eeuw een heel volksdeel en legde, eigen aan het katholieke 
karakter, vanaf haar ontstaan op een strikt hiërarchische wijze het katholieke 
volksdeel, omwille van ideologische motieven en doeleinden, een patroon van 

katholieke waarden en normen op. Deze overdracht langs de vanzelfsprekende 
weg van bisschop naar deken, van deken naar pastoor, van pastoor naar kape-
laan en volksmissie, gebeurde vanaf het einde van de negentiende eeuw zeker 
niet uniform en gelijktijdig in de vijf bisdommen die in 1853 waren opgericht. 
Dit vraagt op zich al om een genuanceerde benadering van het tot stand komen 
van de katholieke verzuiling. Echter, niet enkel de kerkelijke personen of func-
tionarissen bij deze overdracht vragen aandacht, evenzeer de gelovigen die een 
patroon van normen en waarden werd voorgehouden én het diocees waarin ze 
leefden. De samenstelling van de verschillende gezindten per diocees en de aan-
wezigheid of afwezigheid van een industriële context, kunnen een versnellende 
of meer remmende invloed hebben gehad op het verzuilingsproces en voor een 
eigen dynamiek hebben gezorgd. Na een onderzoek per diocees kan een nauw-
keurige balans worden opgemaakt van de beginnende katholieke verzuiling. 

In deze biografi e worden ook bouwstenen aangedragen voor het door Jacobs be-
pleite diocesane onderzoek. Daarbij zijn behalve de sociale en economische struc-
tuur ook de geografi sche ligging en de geschiedenis van streek en bewoners van 
belang. De Zeeuwse delen van het bisdom van Breda, boven en onder de Schelde, 
hebben een andere voorgeschiedenis dan de Brabantse delen. Voor Oost-Zeeuws-
Vlaanderen zijn het isolement van de bevolking, de eigen geschiedenis van het 
katholicisme in de streek tijdens de Opstand tegen Spanje en de wijze waarop de 
Gentse bisschoppen aan de opbouw van het dekenaat Hulst werkten, ongetwij-
feld van grote betekenis geweest.7 Deze aspecten hebben de bevolking van dit ge-
bied voor kerk en geloof behouden en het gunstige klimaat geschapen voor de ge-
loofsopbloei in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. 

Indeling van de studie

De zoektocht naar de plaats van geloof en levensbeschouwing in het leven van 
Van Dalsum heeft de vorm gekregen van een gedetailleerde beschrijving van 
Van Dalsums levensgeschiedenis van 1889 tot 1934. Na deze inleiding wordt in 
het eerste hoofdstuk echter begonnen met een schets van de politieke en kerke-
lijke ontwikkelingen in Nederland van 1794 tot 1910, in het bijzonder van de 
ontwikkelingen in het Nederlands katholicisme. 

Daarna volgt een hoofdstuk over Van Dalsums vormingstijd in Arnhem, waar 
hij lid was van de Eusebiusconferentie en de Klarenbeekse Club. Tijdens deze 
jaren bleek hij sterk geïnspireerd door de hervormingsbeweging van de ‘abbés 
démocrates’ in Frankrijk. Deze trachtte de kerk aansluiting te laten zoeken bij 
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de moderniteit. Zo wees de beweging bijvoorbeeld elke vorm van confessionele 
partijvorming af, beleed zij haar trouw aan de Derde Republiek (het Ralliement) 
en belegde zij talloze bijeenkomsten voor de uitvoer van sociale programma’s 
om de arbeidssituatie te verbeteren en de ergste armoede te bestrijden. In dit 
hoofdstuk wordt ook ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van deze katho-
lieke hervormingsbeweging tijdens het pontifi caat van Leo XIII en haar einde 
onder het pontifi caat van Pius X.

In het derde hoofdstuk komen Van Dalsums eerste jaren als sociaal hervor-
mer in Hulst aan bod en de gespannen verhouding met de gevestigde maat-
schappelijke krachten, zoals de burgerlijke en de kerkelijke overheid, van 1903 
tot 1908. Van Dalsums inzet en krachtig pleidooi voor meer rechtszekerheid en 
mondigheid van de landarbeiders en kleine boeren werden hem allereerst door 
de rentmeesters en gevestigde katholieke burgerij en later ook door het kerke-
lijke gezag van zijn tijd niet in dank afgenomen. Uiteindelijk leidde dit tot een 
boycot van zijn notariaat, tot smaad en verdachtmakingen. Verklaringen voor 
de groeiende tegenstellingen onder de katholieke bevolking in het Land van 
Hulst werden gevonden in de stimulering van de devoties als een eerste kerke-
lijk antwoord op de sociale kwestie, de bestaande standsverschillen, de plaats 
van de leek in het kerkelijk leven, de maatschappelijke en politieke belangen 
van de katholieke kiesverenigingen en de kerkelijke zorg voor het behoud van 
de al bestaande katholieke instellingen voor onderwijs, zieken- en armenzorg. 
De katholieke regionale pers speelde in deze tegenstellingen een cruciale rol.

Vervolgens worden in het vierde hoofdstuk de achtergrond van en de aanleiding voor 
Van Dalsums kerkelijke uitsluiting (1910) en de confl icten met de burgerlijke over-
heid behandeld. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan Van Dalsums strijd om 
eerherstel en aan de oprichting in 1909 van zijn weekblad De Volkswil, dat in maart 
1915 onder de naam Het Natuurrecht1915 onder de naam Het Natuurrecht1915 onder de naam  voor het laatst verscheen. Het Natuurrecht voor het laatst verscheen. Het Natuurrecht

In het vijfde hoofdstuk komt Van Dalsums liefde voor Vlaanderen en zijn 
relatie met de Vlaamse Beweging aan de orde. De suspensies van de priesters 
Fonteyne in Brugge (België) en Lemire in Hazebrouck (Frankrijk) kregen veel 
aandacht van Van Dalsum. 

Hoofdstuk zes behandelt Van Dalsums omgang met de moderniteit, zoals ver-
woord in zijn brochure Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche 
Revolutie en die van het Evangelie (1912). Voor de brochure bleek de verdediging van 
de Déclaration van Elisée Vincent Maumus model te hebben gestaan. Van Dalsums Déclaration van Elisée Vincent Maumus model te hebben gestaan. Van Dalsums Déclaration
brochure gaf aanleiding tot een geheim proces dat in het voorjaar van 1913 te 
Rome tegen hem gevoerd werd. Dit resulteerde in een publieke veroordeling van 
de brochure door de Congregatie van de Index. De kerkelijke uitsluiting (1910) 
en veroordeling (1913) en zijn verkiezingsnederlaag in de strijd om de Tweede-
Kamerzetel van het district Hontenisse (1913) bezorgden Van Dalsum niet alleen 
armoede, eenzaamheid en verdriet, maar veroorzaakten ook een grote omslag in 
zijn leven.
Daarmee brak een tweede periode in zijn geloofsleven aan, waaraan hoofdstuk 
zeven is gewijd. Deze verandering, die zijn verdere leven tekende, is natuurlijk 
niet met een scherpe cesuur aan te geven. Er was eerder sprake van een proces, 
waarvan duidelijke sporen in 1913 zichtbaar waren. De laatste nummers van 
zijn weekblad Het Natuurrecht getuigen van deze tweede periode, waarin Van Het Natuurrecht getuigen van deze tweede periode, waarin Van Het Natuurrecht
Dalsum door het lezen van de Discours sur l’Histoire universelle jusqu’à l’empire de 
Charlemagne onder invloed kwam van de theologie van Jacques-Bénigne Bos-Charlemagne onder invloed kwam van de theologie van Jacques-Bénigne Bos-Charlemagne
suet. Van Dalsum bleek Bossuets geschiedenisopvatting en toekomstverwach-
ting te delen, echter niet diens religieuze of maatschappelijk antisemitisme. De 
beschrijving van Van Dalsums levensgeschiedenis eindigt met zijn afscheid uit 
de Provinciale Staten van Zeeland in het voorjaar van 1934.

In de epiloog wordt aandacht geschonken aan belangrijke data in Van Dalsums 
laatste levenfase. Het algemeen besluit bevat de gevonden antwoorden op de 
hoofdvraag van dit onderzoek, waarna  samenvattingen in het Nederlands en 
Frans de studie afsluiten.
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8  ‘Hoewel wij offi cieel nimmer een opleiding hebben ontvangen in de H. Schrift, niet meer dan ieder ander uit zijn 
catechismus en wat eenieder meedraagt van het aanhoren van een kerkpreek, durven wij toch wel zeggen met de 
inhoud van het Evangelie wel op de hoogte te zijn.’ De Volkswil (voortaan DV.) nr. 217, 1 november 1913

9 Brief van Van Dalsum aan P.J.M. Aalberse van 23 mei 1903, bijlage 6.
10  Vgl. Te Velde, ‘Egodocumenten en politieke cultuur’, 14.
*  De particuliere collectie van A. Neve (Wemeldinge) bleek een complete uitgave te bevatten. Ook deze werd nog 

geraadpleegd.
11  ZA toegangsnr. 718, inv. nr. 1-4.

Bronnen

Over de bronnen moeten enkele opmerkingen worden gemaakt. Allereerst over 
de aard, maar ook over de beperktheid en de diversiteit van de bronnen. 

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat lang niet alles wat Van Dalsum 
publiceerde aan artikelen en brochures, bewaard is gebleven. Wat resteert, zijn 
geen diepgaande studies. Een theoretische onderbouwing van zijn visie werd 
slechts sporadisch aangetroffen. Van theologie en bijbeluitleg wist hij niet meer 
dan wat hij uit de catechismus of uit de zondagspreek had begrepen.8 Hij noem-
de zich geen geleerde, maar een man van de daad. Deze autodidact bleek ech-
ter veel gelezen te hebben, onder meer studies van katholieke hervormers in 
Frankrijk en België. Slechts enkele keren noemde Van Dalsum een schrijver bij 
naam en zelden verwees hij expliciet naar een boek of hoofdstuk. Hoewel Van 
Dalsums huisbibliotheek niet bewaard is gebleven, lukte het om in kranten-
artikelen, politieke lezingen en in zijn weekblad De Volkswil enkele van zijn De Volkswil enkele van zijn De Volkswil
favoriete auteurs te achterhalen. 

Van zijn tijd in Arnhem bleven ondanks het oorlogsgeweld nog sporen 
bewaard in het archief van de Vincentiusvereniging, in aantekeningen van 
medeleden van de Klarenbeekse Club in het Gelders Archief en in het Katholiek 
Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Zij bleken voldoende steun 
te bieden voor het traceren van de vroegste periode van zijn leven. 
Voor zijn periode in Zeeuws-Vlaanderen vormden redactionele artikelen in voor-
namelijk regionale katholieke en protestantse weekbladen, zowel van eigen hand 
als van anderen óver zijn persoon en optreden, een geheel andere, belangrijke 
bron van informatie. Hiervoor werden de volledige jaargangen doorgenomen van 
Het Hulsterblad (1903-1939), Het Hulsterblad (1903-1939), Het Hulsterblad Zelandia (1904-1936), de Zelandia (1904-1936), de Zelandia Axelsche Courant (1903-1928), Axelsche Courant (1903-1928), Axelsche Courant
Luctor et Emergo (1912-1917) en nog resterende losse nummers van Luctor et Emergo (1912-1917) en nog resterende losse nummers van Luctor et Emergo De Zeeuwsche 
Koerier. Verder werden artikelen van zijn hand aangetroffen in enkele landelijke Koerier. Verder werden artikelen van zijn hand aangetroffen in enkele landelijke Koerier
bladen als het Katholiek Sociaal Weekblad en Katholiek Sociaal Weekblad en Katholiek Sociaal Weekblad De Controleur. De in West-VlaanderenDe Controleur. De in West-VlaanderenDe Controleur
(Brugge) verschijnende De Volkseeuw vormde een andere bron (de jaargangen De Volkseeuw vormde een andere bron (de jaargangen De Volkseeuw
1911-1914). De informatie uit deze bladen vormde vaak een referentiemiddel en 
controlepunt voor andere bronnen en omgekeerd. 

De weekbladen en kranten gaven de onderzoeker soms ook aanvullende infor-
matie bij de egodocumenten. Deze egodocumenten waren verschillend van aard. 
Er waren door lezers ingezonden brieven in De Volkswil en in de regionale katho-De Volkswil en in de regionale katho-De Volkswil
lieke bladen. Verder persoonlijk aan Van Dalsum gerichte brieven. Ook bleven noti-
ties en afschriften van zijn eigen brieven bewaard. Hierin proefden we de beleving 
en waarneming van de actualiteit door de schrijver. Zo berichtte de brief van Van 
Dalsum aan P.J.M. Aalberse (1903) Dalsum aan P.J.M. Aalberse (1903) Dalsum nog op zakelijke wijze over de door hem aan-
getroffen feodale toestanden in het agrarische Zeeuws-Vlaanderen en over de 
mogelijke gevolgen voor hem zelf en voor zijn personeel van een aangekondigd 

protest, terwijl zijn brief aan kardinaal Van Rossum (1913), geschreven na Van 
Dalsums kerkelijke uitsluiting en veroordeling, een verongelijkte toon kende en 
sterk ik-gericht was. 9 De correspondentie tussen pastoor J. Brouwers en Ch. Verhaak, 
in de winter van 1908/1909, onthulde een door de regionale kranten verzwegen 
waarheid. De brieven van landarbeiders in De Volkswil en de nieuwjaarsbrief van De Volkswil en de nieuwjaarsbrief van De Volkswil
landarbeider A. Meintjes uit Graauw aan Van Dalsum (1916) verklaarden veel over 
de wijze waarop landarbeiders dachten over hun loon, hun relatie met de boeren 
en over de rol van de kerk in hun samenleving. Ze verhaalden wat het voor hen en 
hun gezin betekende om noodgedwongen enkele maanden van huis te zijn om 
buiten de regio in Nederland of in het buitenland werk te zoeken. Kortom, de brie-
ven van landarbeiders informeerden ons meer over de wijze waarop zij hun werk 
en werkomstandigheden beleefden dan de afstandelijke publicaties die rapporten 
van de landbouwcommissies en krantenberichten noodgedwongen zijn.10           

Hoewel De Volkswil een belangrijke bron vormt voor het onderzoek naar de 
plaats van het geloof in het leven van Van Dalsum, kent deze bron ook beper-
kingen. Een eerste beperking betrof de onvolledigheid van de bewaard gebleven 
jaargangen.* De eerste jaargang was de minst volledige. Een andere afweging 
betrof het omgaan met Van Dalsums autobiografi sche gegevens in De Volkswil,De Volkswil,De Volkswil
vanaf het najaar 1909 tot het voorjaar van 1915. Aangezien Van Dalsum zowel 
redacteur als directeur van het blad was én tegelijk partij in de confl icten met de 
burgerlijke en kerkelijke overheid, was het noodzakelijk na te gaan of de weer-
gave van feiten in De Volkswil correct was. Hiervoor werden verschillende an-De Volkswil correct was. Hiervoor werden verschillende an-De Volkswil
dere bronnen geraadpleegd, waarbij is gebleken dat De Volkswil correct was in De Volkswil correct was in De Volkswil
de weergave van de volgende gebeurtenissen in Van Dalsums leven.

Allereerst werd de berichtgeving in De Volkswil over aanklachten en rechts-De Volkswil over aanklachten en rechts-De Volkswil
zaken tegen Van Dalsum, over zijn sollicitatie naar een notarisvacature in Am-
sterdam, over misstanden in het notariaat van een collega-notaris op juistheid 
gecontroleerd in het Bijzonder Archief van de Kamer van Toezicht van notaris-
sen en kandidaat-notarissen te Middelburg.11 De weergave van de feiten in De 
Volkswil bleek correct te zijn.

Vervolgens werd nagegaan of de artikelen over de wrijvingen met burge-
meester F.J.L.M. van Waesberghe en over diens aanklachten tegen Van Dalsum 
overeenstemden met de werkelijkheid. Als controlebron werd gebruik gemaakt 
van de kopieboeken van de brieven van burgemeester Frans van Waesberghe. 
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12  Bossuet, Discours sur l’Histoire Universelle.

Uit diens correspondentie met de offi cier van justitie kon worden opgemaakt 
dat de berichtgeving in De Volkswil, zowel wat betreft de aanklachten tegen Van De Volkswil, zowel wat betreft de aanklachten tegen Van De Volkswil
Dalsum, het bestaan en de inhoud van het geheime rapport over Van Dalsum, 
als het aandringen van de burgemeester bij de offi cier van justitie op vervolging 
van Van Dalsum, correct was.

De berichtgeving over de berisping door de Kamer van Toezicht te Middel-
burg en over het standpunt van het Hoofdbestuur van de Broederschap der 
Notarissen in Nederland, werd gecontroleerd in het Bijzonder Archief van de 
Kamer en met behulp van bewaard gebleven brieven van betreffende instanties 
aan Van Dalsum.

De berichten in De Volkswil over de vijandige houding van de kerkelijke De Volkswil over de vijandige houding van de kerkelijke De Volkswil
overheid in St. Jansteen, Graauw en Boschkapelle vonden hun bevestiging in 
het Liber memorialis van deze parochies, waarbij in dat van Boschkapelle nog Liber memorialis van deze parochies, waarbij in dat van Boschkapelle nog Liber memorialis
een brief van Van Dalsum aan de pastoor teruggevonden werd. Ook de bericht-
geving in De Volkswil over de inhoud van deze brief was een correcte weergave. De Volkswil over de inhoud van deze brief was een correcte weergave. De Volkswil
Het Liber memorialis van de parochie van de H. Willibrordus te Hulst bevatte geen Liber memorialis van de parochie van de H. Willibrordus te Hulst bevatte geen Liber memorialis
informatie, aangezien de pagina’s uit de jaren vóór 1917 uit het boek bleken te 
zijn gescheurd. De berichten in De Volkswil over Van Dalsums uitsluiting van de De Volkswil over Van Dalsums uitsluiting van de De Volkswil
sacramenten en de zuivering binnen het kerkbestuur kwamen overeen met de 
notulen van het kerkbestuur van de Hulsterse parochie.  

De berichtgeving in De Volkswil over het samengaan van De Volkswil over het samengaan van De Volkswil De Zeeuwsche Koerier 
en Zelandia was wel degelijk retorisch gekleurd, maar feitelijk een correcte weer-Zelandia was wel degelijk retorisch gekleurd, maar feitelijk een correcte weer-Zelandia
gave, zoals bleek uit de bewaarde briefwisseling tussen Ch. Verhaak en pastoor 
Brouwers.
Van Dalsums berichten over de daensistische beweging in Brugge werden 
bevestigd in de berichtgeving van De Volkseeuw in Brugge. De uitwisseling van De Volkseeuw in Brugge. De uitwisseling van De Volkseeuw
artikelen tussen De Volkswil en De Volkswil en De Volkswil De Volkseeuw werd in beide kranten vastgesteld De Volkseeuw werd in beide kranten vastgesteld De Volkseeuw
en gecontroleerd.

Waar mogelijk werden de regionale kranten geconsulteerd om bevestiging, 
correctie of tegenspraak van berichten te krijgen. Deze raadpleging betrof de 
volgende kranten: de Axelsche Courant, De Middelburgsche Courant, De Nieuwe 
Zeeuwsche Courant, De Zeeuwsche Koerier, Het Hulsterblad, Het Land van Hulst, Luc-
tor et Emergo, Terneuzensche Courant, Ter Neuzensch Volksblad en Zelandia. Wat de 
genoemde feiten betreft konden we geen tegenspraak met de berichtgeving in 
De Volkswil vaststellen.

Moeilijk op authenticiteit controleerbaar waren verschillende ingezonden 
brieven in De Volkswil, omdat de brieven onvolledig waren of met een schuil-
naam ondertekend werden. In het Van Dalsum-archief bleef enkel een brief van 
A. Meijntjes uit Graauw bewaard.  

De Volkswil bevatte wel retoriek wanneer het over Van Dalsums persoon ging. 
Toch werd in de eerste drie jaargangen minder retoriek aangetroffen dan in de 

laatste twee. In de eerste jaargangen had Van Dalsum de gewoonte om alles wat in 
andere bladen over hem geschreven werd, vooral laster, af te drukken en zo eerst 
integraal aan de lezer voor te leggen, voordat hij zelf verweer leverde. De retoriek 
in de laatste twee jaargangen is te verklaren uit een ommekeer in Van Dalsums 
geloofsleven onder invloed van de theologie van Jacques-Bénigne Bossuet.12

De belangrijkste bron was ongetwijfeld Van Dalsums persoonlijk archief uit 
zijn Zeeuws-Vlaamse tijd. Het bleef bij de Oudheidkundige Kring De Vier Am-
bachten in Hulst bewaard in zijn authentiek opbergmeubel. Dit meubel, in de 
volksmond de ‘kist van Van Dalsum’ genoemd, mocht, naar men zegt, van Van volksmond de ‘kist van Van Dalsum’ genoemd, mocht, naar men zegt, van Van volksmond de ‘kist van Van Dalsum
Dalsum pas veertig jaar na zijn dood worden geopend. Niet iedereen heeft zich 
aan die belofte gehouden: de kist is geopend aangetroffen en één der tekeningen 
is eerder gepubliceerd. Toch is dit archief nu, ruim zestig jaar na zijn overlijden, 
voor het eerst inhoudelijk en systematisch doorgenomen. Het bevat een gro-
te verscheidenheid aan documenten, zoals brieven en afschriften van brieven, 
briefkaarten, overwegingen, encyclieken, gebeden, één volledig en enkele on-
volledige manuscripten, ruim vijfhonderd schriften met krantenknipsels over 
gebeurtenissen in de wereld, enkele schriften met kanttekeningen en persoon-
lijke notities, concepten voor lezingen, tekeningen, losse nummers van zijn 
weekblad De Volkswil (1909-1915) en vier ingebonden, onvolledige jaargangen. De Volkswil (1909-1915) en vier ingebonden, onvolledige jaargangen. De Volkswil

De ‘kist van Van Dalsum’, waarin hij zijn archief bewaarde. Foto: R. van den Elshout (collectie Museum De 
Vier Ambachten, Hulst)
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13  Het in 1843 opgerichte ‘nieuwe’ dekenaat Hulst strekte zich uit over heel Oost-Zeeuws-Vlaanderen, dat wil zeggen 
oostelijk van het kanaal Gent-Terneuzen en inclusief de parochies van Sas van Gent en Terneuzen. Vanaf 1 januari 
1918 werd het noordelijke deel afgesplitst en in het nieuwe dekenaat Hontenisse opgenomen.

14  Brief van Mons. A. Cifres aan de auteur op 2 januari 2008. Dankzij de spontane medewerking van J. Hulshof, 
generaal-overste van de maristen te Rome, en  A. Greiler s.m., archivaris en kerkhistoricus, konden aanklacht, 
votum en veroordeling van Van Dalsums brochure door de auteur worden gelezen.

15  Naudet, Propriété, Capital et Travail (Rennes, 1898) vi: ‘Sous l’impulsion du grand Pape Léon XIII et pour établir Propriété, Capital et Travail (Rennes, 1898) vi: ‘Sous l’impulsion du grand Pape Léon XIII et pour établir Propriété, Capital et Travail
dans notre société les principes évangéliques, les démocrates chrétiens travaillent à restaurer le droit naturel 
qui, uni au droit historique, sauvegarde la justice; ils combattent l’individualisme qui détruit la charité. (…) Le 
Christianisme social étant tout entier dans ces deux mots: Justice et Charité.’

16  Bossuet, Sermon sur la Providence.
17  Weergave in volledige annotatie: AOKH, VDA.

Documentatie betreffende de bedrijfsvoering van het blad is niet aangetroffen. 
Van de vele autobiografi sche gegevens, die vooral in losse notities en soms ook 
in De Volkswil werden aangetroffen, is beperkt gebruik gemaakt, indien deze De Volkswil werden aangetroffen, is beperkt gebruik gemaakt, indien deze De Volkswil
niet door middel van andere bronnen konden worden geverifi eerd. 

Een andere belangrijke bron vormden de kerkelijke archieven. De archieven van 
alle parochies in het dekenaat Hulst werden voor dit onderzoek doorgenomen. 
De archieven van de parochies van de H. Joannes de Doper (St. Jansteen), van O.L.V. 
ter Hemelopneming (Graauw) en van de apostelen Petrus en Paulus (Boschkapelle) 
vermeldden terloops een vijandige relatie van hun pastoor met Van Dalsum, maar 
het archief van de parochie van de H. Willibrordus in Hulst bleek vooral in-
houdelijk meer informatie over zijn confl ict met de kerk te bieden, ondanks de 
verdwenen aantekeningen uit het Liber memorialis. Uit het onderzoek is tevens 
gebleken dat in drie grote parochies van het dekenaat Hulst – dat wil zeggen in 
Hulst, St. Jansteen en Groenendijk – de katholieke verzuiling op de terreinen 
van het onderwijs en de zorg voor armen en zieken veel eerder vorm kreeg dan 
wel verondersteld wordt.13

Het archief van het bisdom van Breda bleek, zoals ook bisdomarchivaris 
drs. W.J.P.M. Brand constateerde, veel minder informatie over Van Dalsum te 
kunnen verschaffen. Volgens mededeling van drs. J.C.M. de Jong, bibliothecaris 
van het bisdom, heeft de bisschop van Breda tijdens de oorlog opdracht gegeven
het ‘geheim archief‘ dat ook de dossiers bevatte van beide dissidenten, te ver-
nietigen. Niet alle correspondentie bleek verloren te zijn: enkele bijzondere 
brieven van Van Dalsum aan bisschop P. Leijten zijn bewaard gebleven.
Een belangrijke informatieve bron voor de kerkelijke veroordeling van Van 
Dalsums brochure Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche 
Revolutie en die van het Evangelie vormde het Archief van de Congregatie voor de Revolutie en die van het Evangelie vormde het Archief van de Congregatie voor de Revolutie en die van het Evangelie
Geloofsleer in Vaticaanstad, waar het Archief van de Congregatie van de Index 
is ondergebracht. Voor een gericht onderzoek naar ‘de casus Van Dalsum’ werd 
door Mons. Alejandro Cifres, directeur van het Archivio, toestemming verleend 
aan de auteur en de Duitse kerkhistoricus Aloïs Greiler s.m.14 Verder werd het 
Erfgoedcentrum van Nederlandse kloosters in Sint -Aegten geraadpleegd.

Aanvullende informatie werd aangetroffen in het Nationaal Archief, het archief 
van Rabobank Nederland te Utrecht, in het archief van de Rabobank Hulst Nieuw-
Namen, in het Gemeente Archief van Hulst, in de afdeling historische geschriften
van de openbare bibliotheek van Brugge en in de Koninklijke Bibliotheek te 
Den Haag. 

Beperkingen waren er ook. Zoals eerder in Middelburg gingen ook in Arnhem 
door oorlogsgeweld gegevens in het provinciaal archief verloren. Van Dalsums 
geloofsbrieven bij zijn verkiezing tot lid van Provinciale Staten en delen van 
de verslaggeving van het provinciebestuur van Zeeland tijdens zijn zittings-
periode zijn niet bewaard gebleven. 

Ondanks de beperktheid en de aard van de bronnen is het naar mijn mening toch 
mogelijk gebleken een belangrijke levensperiode van Hendrik Albert van Dalsum
te beschrijven, waarin het geloof voor hem zo’n belangrijke plaats innam. Zijn 
geloof en leven laten zich in de eerste periode van zijn leven samenvatten in de 
woorden van de ‘abbé démocrate’ Paul-Antoine Naudet, die het sociale christen-
dom van zijn dagen typeerde als ‘Justice et Charité’15 en in de tweede periode 
in de verwoording van Jacques-Bénigne Bossuet als ‘une attente perpétuelle de 
l’éternité’.16

Ten slotte nog enkele opmerkingen over de voorliggende tekst. Het archief van 
Van Dalsum berust in het gemeentearchief van Hulst en maakt deel uit van het 
archief van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Het archief 
is nog niet gearchiveerd. Dit is de reden waarom bij verwijzingen naar het Van 
Dalsumarchief geen inventarisnummers worden gegeven en nog volstaan wordt 
met ‘VDA’ als bronvermelding.17 De archieven van de rooms-katholieke parochies 
in het dekenaat Hulst zijn in verschillende gemeentearchieven en in het Zeeuws 
Archief ondergebracht. Voor veel parochiearchieven geldt dat de toegang nog in 
voorbereiding is. Bij de weergave van de gebruikte bronnen is gebruik gemaakt 
van een lijst van afkortingen die in een bijlage wordt weergegeven. 

Voor Bossuets Discours sur l’Histoire universelle werd de bewerking van Discours sur l’Histoire universelle werd de bewerking van Discours sur l’Histoire universelle
P. Jacquinet (Parijs, 1871) gebruikt, omdat Van Dalsum volgens een opmerking 
in Het Natuurrecht een uitgave met eenzelfde indeling hanteerde. Voor de bijbel-Het Natuurrecht een uitgave met eenzelfde indeling hanteerde. Voor de bijbel-Het Natuurrecht
perikopen is gebruik gemaakt van De Nieuwe Bijbelvertaling (2004).De Nieuwe Bijbelvertaling (2004).De Nieuwe Bijbelvertaling
Om de leesbaarheid te bevorderen geschiedde de annotatie door middel van no-
ten in samenhang met een volledige bibliografi e in de literatuurlijst aan het 
einde van de studie. De verkorte titelopgaven in de noten corresponderen met 
de literatuurlijst.

In citaten is geen cursivering is aangebracht, tenzij dit in de originele tekst zelf 
is gebeurd. In geciteerde teksten is de oorspronkelijke spelling gehandhaafd. 

Aan de titels van de verschillende hoofdstukken is een citaat van Van Dalsum
toegevoegd om de betreffende periode met zijn eigen woorden te typeren.
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1  GAH, APHU, toegangsnr. A. I, inv. nr. 4 Vergadering van den Raad en Administratie der Roomsche Catholique 
Gemeente der Stad en Parochie van Hulst.

Schets van ontwikkelingen 
in het Nederlands katholicisme in 
de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw (1794-1910)

Dit hoofdstuk biedt een schets van de veranderingen op politiek en kerkelijk ter-
rein, die zich vanaf 1794 tot in het begin van de twintigste eeuw voltrokken en van 
betekenis waren voor het katholiek leven in Nederland en in het dekenaat Hulst.

Politieke omwentelingen en kerkelijke veranderingen 
van 1794 tot 1841

 ‘Nooijt heeft deeze stad een voorbeeld opgeleevert van zulk een luijsterlijke 
plegtigheijd voor de roomsche catholique. Den toevloet van menschen was 
zoo groot dat niet alleen alle de gedeeltens van de kerkschuur waaren vol-
gepropt, maar de geheele kerkeplaats was opgevult met toehoorders van beijde
geslagte, ja zelfs de straat voor de kerkpoort. En men mag met waarheijd op-
merken dat deezen dag voor rooms catholique mag aanzien worden als den 
dag van overwinning op de onderdrukking waaronder rooms catholique van 
voorgaande en tegenswoordig geslagt hebben gezugt zeedert den 5 november 
1645. En op dat deese plegtigheijd aan de vergeetendheijd zoude worden ont-
trokken zoo is daar van gedresseert het tegenswoordig procesverbaal om in 
de archiven van de roomsche catholique gemeente te worden geinserreert op 
de dag en jaar als in het hooft deezer gemeld.’1

ı
 

We schrijven 20 mei 1862, de dag waarop de pastoor-deken van Hulst, Augustinus van Hecke, zijn vijftigjarig 
priesterjubileum viert. Een feestelijke optocht van katholieken arriveert bij de onlangs aangeworven nieuwe 
pastorie in de Steenstraat. Uit de bovenramen  van de pastorie (het tweede grote huis links) hangen gele 
vlaggetjes, net onder de dakgoot. Voorop in de optocht een kerkelijk vaandel met de pauselijke kleuren: 
een met gele franjes omgeven wit fond, waarop een geel gekleurd embleem. Het embleem stelt het tafereel 
uit het boek der Openbaring voor: het Lam met het kruis, liggend op het Boek met de zeven zegels. Het 
vaandel wordt door een lid van een Broederschap (des Altaars?) of een Gilde gedragen. De broederschap 
of gilde, met een wit lint over de rechterschouder,  voert een stoet aan met de koets van de jubilerende 
pastoor Van Hecke. Naast Van Hecke zit mgr. J. van Genk in de koets. De schilder legt in dit tafereel ook een 
ultramontaans element vast: de katholieken stellen zich op achter het pauselijk gezag en verkiezen dit boven 
elk nationaal gezag. Vanuit de deuropening van zijn woning, het ’s Landshuis (rechts), kijkt de veldwachter 
of een marechaussee naar de optocht. Achter de huizen (links) rijst de toren van de Willibrorduskerk op. 
Achter in de straat kijken we op de toren van het stadhuis. Olieverfschildering op paneel van de Hulsterse 
kunstschilder Jan Haak (1826-1881). Foto:  W. Bleijenbergh (bron: W. Gielen en A. Prinsen, Jan Haak en zijn 
tijd, 329, een uitgave van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ Hulst)
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over aan Frankrijk. Op 1 maart 1796 vond in Den Haag de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering plaats. 

Met deze woorden gaf een bestuurder van de parochie van Hulst uiting aan zijn 
vreugde toen met een publieke feestelijke viering op zondag 23 mei 1802 de 
publicatie van het door Napoleon met de paus gesloten concordaat van 1801 
werd herdacht. Er was een einde gekomen aan de ruim 150 jaar onderdrukking 
van de katholieke gemeenschap ter plaatse. Een onderdrukking die begon na 
de verovering van Hulst door Frederik Hendrik op 5 november 1645.2 Vanaf die 
tijd behoorden Hulst en het Hulster Ambacht staatkundig tot de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. Kerkelijk gezien waren parochie en dekenaat missie-
gebied geworden, deel uitmakend van de Hollandse Zending en bestuurd door de 
Propaganda Fide.3 De Willibrorduskerk viel toe aan de gereformeerde gemeente 
en voor de katholieke eredienst waren de gelovigen aanvankelijk aangewezen 
op een schuurkerk in het Spaanse De Klinge. Voor hun kerkgang naar De Klinge 
dienden ze bij de Gentse poort eerst een halve, later een hele stuiver te betalen.4

In 1689 mocht de katholieke eredienst in Hulst weer worden uitgeoefend en 
bijgewoond tegen betaling van een hele stuiver. Ondanks de repressie, het weg-
trekken van een deel van de bevolking en het aantrekken van gereformeerde 
ambtsdragers, bleef het overgrote deel van de bevolking van Hulst katholiek. 
Vanaf 1703 kerkten zij in een schuur aan de Overdamstraat. De pastorale be-
diening werd eerst verzorgd door de paters minderbroeders recollecten uit het 
Spaanse Waasland. Later mochten enkel in de Republiek geboren seculiere 
priesters de parochies of staties in het dekenaat bedienen. 

Noordelijk van Hulst, in Groenendijk, Kloosterzande en in de polders gren-
zend aan de Westerschelde, hadden de katholieken na de Vrede van Münster 
natuurlijk evenzeer onder de protestantse onderdrukking te lijden. De kerke-
lijke goederen in de gemeente Hontenisse, onder meer die van de abdij van ter 
Duinen, werden geconfi squeerd en vervielen aan Frederik Hendrik. Ook hier 
dienden de katholieke geestelijken te vertrekken. Toen eind zeventiende eeuw 
de hevigheid van de onderdrukking wat was afgenomen, kreeg Godefridus 
Blommaert, een pater carmeliet uit Boxmeer, in 1692 verlof om de pastorale be-
diening waar te nemen. Hij kreeg gedaan dat er een onopvallende schuurkerk 
mocht worden opgericht op enige afstand van de Groenendijk.5 Niet aan de dijk, 
omdat op de dijk een openbare weg lag. 

Behalve met oorlogshandelingen en een voortdurende strijd tegen het water 
kregen de katholieken er ook met een andere vorm van geloofsonderdrukking 
te maken. Door de plakkaten tegen het verblijf van de regulieren (1730) kre-
gen de carmelieten geen toestemming om nog langer in Hontenisse te werken. 
De twee aanwezige paters, Mathias Henquiné en Sebastiaan van der Stelt, kon-
den niet meer worden vervangen en zij bleven dan ook tot op hoge leeftijd in 
functie, zo schreef A. Fruytier. Als langstlevende mocht pater Henquiné in 1771 
de eerste seculiere geestelijke, kapelaan J.W. Adriaansens, die bovendien uit de 
streek afkomstig was, als steun verwelkomen. 

Met de overdracht van Staats-Vlaanderen aan Frankrijk in 1794 keerde het tij 
voor de Hulsterse katholieken nog niet. Wel werd door de komst van de Fransen 
de stuiver aan de Gentse poort  afgeschaft, maar de parochiepriesters wilden in 
1797 de eed op de Franse wet, die gehoorzaamheid aan de Republiek vereiste, 
niet afl eggen en doken onder. Vier jaar vond er geen publieke eredienst plaats. 
Eerst door het concordaat tussen Napoleon en de paus in 1801 veranderde de 
situatie en begon voor de katholieken een lange strijd om de terugwinning van 
hun kerkgebouw en het verkrijgen van een volwaardige plaats in de samen-
leving.6 Op maandag 17 mei 1802 kwam een einde aan het verborgen bestaan, 
zodat genotuleerd kon worden dat ‘Lambertus Alders en Godefridus Sanders op-
nieuws hunne Godsdienst in de Roomsche kerkschuur gecelebreert met goed-
keuring der cervile en geestelijke authoritheijten en tot groot genoegen van alle 
weldenkende roomsche catholieke.’ 

Het einde van de onderdrukking en de viering van de publicatie van het con-
cordaat verdienden echter meer feestelijkheid. Waarnemend administrateur Jan 
Baptist Timmermans werd opgedragen de volgende zondag, 23 mei, ‘vooral te zor-
gen dat den Godsdienst met den meesten luijster moogelijk word gecelebreert’. 
Aan de plechtige viering in de schuilkerk, een Hoogmis gevolgd door het Te Deum, 
ging een ‘luijsterlijke cortege’ vooraf van alle burgerlijke, militaire en katholieke 
overheden der stad.7 Er leek nu een einde gekomen te zijn aan de achterstelling 
van de katholieke bevolkingsgroep en dat wilde men ook tonen. Niet voor niets 
trok het cortège na de plechtigheden door de hoofdstraten en ging het pas uit-
een op de Grote Markt, tegenover de grote Willibrorduskerk, die nog in gerefor-
meerde handen was.

Niet alleen in Hulst, maar in de gehele Republiek der Verenigde Nederlanden 
maakte de komst van de Fransen een einde aan een lange periode van onzichtbaar 
bestaan van de katholieke bevolking als minderheidsgroep.8 In de uitgeroepen 
Bataafse Republiek werden katholieken samen met andere minderheidsgroepen 
formeel geaccepteerd. In kerkelijk opzicht bleven de noordelijke Nederlanden on-
der de Hollandse Zending vallen. Zij werden vanaf 1592 als missiegebied bestuurd 
door de Propaganda Fide die tot 1908 toezicht zou blijven uitoefenen. De katho-
lieken leden in het begin van de negentiende eeuw nog onder de gevolgen van 
de jarenlange onderdrukking tijdens de Republiek en traden weinig in de open-
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baarheid. Zij hielden zich afzijdig van de liberale bestuurskringen. Zeker een deel 
van de katholieken was aanhanger van het traditionalisme, een stroming binnen 
Europa die zich verzette tegen de grondbeginselen van de Franse Revolutie. De 
traditionalisten wilden de waarden herstellen van een samenleving van vóór de 
Revolutie, waarin godsdienst de voornaamste plaats innam.9 Voor katholieken 
binnen deze stroming telde vooral de onafhankelijkheid van de kerk van de staat, 
zowel binnen als buiten de kerk. Toewijding aan de paus en eerbied voor diens 
ambt stonden voorop. De gerichtheid op de paus is de reden waarom deze katho-
lieken ultramontanen worden genoemd. Hun gefi xeerd zijn op de paus vond zijn 
voedingsbodem in de wijze waarop de revolutionairen waren omgegaan met de 
pausen Pius VI en Pius VII  en werd volgens De Valk vooral in de tweede helft van 
de negentiende eeuw op zijn beurt weer aangewakkerd door een proces van be-
stuurlijke centralisatie en uniformering binnen de rooms-katholieke kerk onder 
leiding van de Romeinse curie.10 De gerichtheid op de paus ging in de negentien-
de eeuw in Nederland gepaard met een oplevend geloofsleven, gekenmerkt door 
devoties, volksonderwijs en zorg voor armen en zieken.11

Na de val van Napoleon kwam er eerst nog weinig ruimte voor verdere ver-
anderingen. Het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met een protes-
tantse meerderheid in het noorden en een katholieke in het zuiden, diende voor 
koning Willem I een verlichte, liberale eenheidsstaat te worden, waarin voor 
een verdeeld christendom met verschillende gezindten geen plaats was. Hoewel 
de band tussen kerk en staat formeel was doorgesneden, bleef de nieuwe Neder-
landse natie feitelijk een protestantse natie met een bevoorrechte gereformeer-
de kerk, of, zoals Th. Clemens zegt: ‘Er mocht dan sinds de omwenteling van 
1795 wel geen heersende kerk meer zijn, er was wel een veel beheersende gods-
dienst.’12 Deze dominante positie openbaarde zich in bevoogding van de armen-
zorg, die tot dusver een exclusief terrein van de kerk was, en vooral in het onder-
wijs, waar opvoeding vanuit een verlicht protestantisme even vanzelfsprekend 
als ideaal werd beschouwd. De wet van 1806 schreef voor dat opgeleid diende 
te worden tot algemene maatschappelijke en christelijke deugden.13 Godsdienst 
bleef dus een noodzakelijke voorwaarde voor staat en samenleving.14 Omdat 
voor de nieuwe natie een algemeen geldende onderwijsorganisatie noodzakelijk 
werd gevonden, werden nog bestaande kloosters in Brabant en enkele kleinsemi-
naries gesloten en werd een Collegium Philosophicum voor de priesteropleiding 
in Leuven opgericht. Echter, ook door zijn kerkpolitiek lukte het de koning niet 
de tegenstellingen tussen het noorden en zuiden te overbruggen. Integendeel, de 
overheidsbemoeienis met kerkelijke zaken riep juist veel verzet op, bracht in het 
zuiden ultramontanen en liberalen bij elkaar en droeg mede bij aan de opstand 
van 1830.15

Hoe verliep het katholieke leven in Hulst in de eerste helft van de negentiende 
eeuw? Vanaf het concordaat van 1802 tot de laatste jaren onder Gents bestuur 
kende het dekenaat Hulst een geloofsopbloei die vooral devotioneel gekleurd was. 
Devoties manifesteerden zich in de heropleving van al bestaande broederschap-
pen, zoals de Confrérie van de Levende Rozenkrans (rond 1775), en in een reeks 
nieuwe broederschappen voor verschillende devoties. Zo ontstonden in de paro-
chie Hulst in het begin van de negentiende eeuw de Broederschap van de Gedu-
rige Aanbidding (1800), de Broederschap van het Heilig Sacrament des altaars 
(1808) en Sacramentsprocessie (1809), de Broederschap van St. Cecilia (1808), 
de Broederschap van de H. Barbara (1808), de Broederschap van St. Eloy (1808), 
de Broederschap tot het Allerheiligst Hart van Jezus (1839) en het Genootschap 
tot uitroeiing van godslasteringen, verwensingen, onkuise gesprekken.16 Een 
krachtige impuls voor deze geloofsopleving vormde de teruggave in 1807 van 
een deel van de Willibrorduskerk aan de parochie, namelijk het transept en de 
koorkerk, in de volksmond ook wel de wandelkerk genoemd. De inrichting van 
de koorkerk ging gepaard met het plaatsen van een beeld van Sint- Willibrord 
en het feestelijk inhalen van relikwieën van heiligen.17 De opmerkelijke geloofs-
opbloei moet rond 1830 steun hebben ondervonden bij de vele zondagsscholen 
voor voorbereiding op de eerste communie en godsdienstonderricht.18 Zo telde 
op 1 januari 1832 het dekenaat Hulst, waarbij toen ook de Oost-Vlaamse paro-
chies Stekene, Vrasene en Sint Gilles-Waas behoorden, 29 zondagsscholen met 
2547 leerlingen. Ook elders in het dekenaat was sprake van een devotionele op-
leving. Antonucci gaf in 1836 toestemming tot oprichting van een kruisweg in 
Zuiddorpe. In 1848 waren daar kruiswegstaties en kruiswegoefeningen.19 Tussen 
1850 en 1910 nam het devotionele geloofsleven in heel het dekenaat exceptioneel 
toe, zoals in hoofdstuk drie zal worden aangetoond.

Dit Gentse dekenaat Hulst, dat een ingewikkelde structuur kende omdat het 
kerkelijk behoorde tot het bisdom Gent, terwijl het Zeeuwse deel ervan, het voor-
malige Staats-Vlaanderen, vanaf 20 juli 1814 weer bij Zeeland was gevoegd, werd 
vanwege de Belgische afscheiding in 1832 opgeheven. Tot bestuurder van het 
Zeeuwse Deel, Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen, werd in dat jaar de internuntius 
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en vice-superior van de Hollandse Zending, Mgr. Antonius Antonucci benoemd. 
Hij bestuurde dit gebied als ‘commissarius’ en ‘delegatus’van de Gentse bisschop-
pen J. van de Velde en L. Delebecque tot 1841. Het was een bestuur op afstand, zoals 
W. Brand constateerde.20 Feitelijk werd toezicht uitgeoefend door Augustinus van 
Hecke, voormalig onderpastoor en pastoor-deken van Hulst en vanaf 1833 deken 
van het Zeeuwse Deel. Na de ratifi catie van de vredesverdragen van Londen (1839) 
en de defi nitieve vaststelling van de landsgrenzen kwam het Zeeuwse Deel van het 
voormalige dekenaat Hulst onder het bestuur van het apostolische vicariaat van 
Breda te vallen (1841).21 De Belgische Afscheiding betekende voor de overwegend 
katholieke bevolking in Hulst en de Hulster Ambacht een groter isolement dan 

voorheen. Werden zij vanouds afgesneden door Schelde en Braakman van de noor-
delijke Nederlanden, nu was er ook in het zuiden een kunstmatige maar bewaakte 
grens. Men leefde nu een vrij geïsoleerd leven, afgesloten van het zuiden waarmee 
men economische relaties onderhield en familiale banden had. Er werden door An-
tonucci priesters vanuit de Hollandse Zending benoemd in een poging om open-
vallende plaatsen te bezetten en de pastorale praktijk zo goed mogelijk doorgang 
te doen vinden. Lang niet altijd waren deze priesters gemotiveerd of bekwaam 
voor hun taak.22 Bij alle aandacht die niet goed functionerende priesters in diverse 

Pastoor-deken Augustinus van Hecke (1788-1864) met in de hand het Concilium Tridentini. Olieverfschilderij 
van Jan Haak uit 1860, eigendom van de parochie van Sint Willibrordus Hulst. Foto:  J. Bleijenbergh (bron: 
W. Gielen en A. Prinsen, Jan Haak en zijn tijd, 323, een  uitgave van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier 
Ambachten’ Hulst)

De gecomponeerde Jubelzang bij het priesterjubileum van Augustinus van Hecke, 20 mei 1862 (collectie 
Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ Hulst)
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studies kregen, moet ook gewezen worden op andere geestelijken die trouw en 
toegewijd hun werk verrichtten. Zo toonde pastoor A. Nijenhuis van Sas van 
Gent een grote inzet voor behoud en herstel van kerk en pastorie.23 Naast de al 
eerder genoemde broederschappen en relikwieverering werd het devotionele 
leven in diverse parochies gekenmerkt door de inrichting van een kruisweg, de 
devotie met Allerzielen24, het houden van volksmissies en de viering van het 
elfde eeuwfeest van de dood van Sint- Willibrord in 1839.25 W. Brand meent te 
kunnen vaststellen dat het godsdienstige leven in het Zeeuwse Deel onder het 
bestuur van Antonucci een rustig bestaan kende, waarbij priesters en pastoors 
trouw de sacramenten bedienden en de parochianen zo goed als mogelijk de 
katholieke leer voorhielden.26 In 1841 kwam er, zoals gezegd, een einde aan de 
formele bestuurlijke band met de Gentse bisschop en viel het Zeeuwse Deel on-
der het vicariaat van Breda. In 1843 werden de nieuwe dekenaten Aardenburg 
en Hulst gesticht.

Politieke en kerkelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw 1841-1890

De emancipatie van de Nederlandse katholieken als groep zou zich vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw vooral kenmerken door een voortdurende 
schoolstrijd die pas in 1917 beëindigd zou worden. In politiek opzicht vormden 
de katholieken in deze eeuw nog lang géén eenheid. Naast de conservatieve ka-
tholieke ultramontanen waren er ook vooruitstrevende katholieken.27 Zij bepleit-
ten in 1847 bij de liberaal J.R. Thorbecke een grondwetsherziening, waarvoor de 
koning, mede onder invloed van liberale hervormingen binnen Europa, ruimte 
bood.28 De grondwetsherziening van 1848 van Thorbecke voerde een scheiding 
in tussen kerk en staat, waarbij erkenning van vrijheid van onderwijs, drukpers, 
vrijheid van vereniging en vergadering en vrijheid van godsdienst en godsdienst-
uitoefening werden vastgelegd. De koning mocht zich niet meer mengen in ker-
kelijke aangelegenheden. Anders dan voorheen werd niet meer geleefd met de 
gedachte aan een christelijke staat. De staat werd nu geacht zich neutraal op te 
stellen, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend bleek. Zo veroorzaakten het her-
stel van de kerkelijke hiërarchie en de oprichting van vijf bisdommen in 1853 met 
de breve Ex qua die heftige reacties van protestantse zijde: de Aprilbeweging. Deze Ex qua die heftige reacties van protestantse zijde: de Aprilbeweging. Deze Ex qua die
veroorzaakte het ontslag van Thorbecke en noopte de pas benoemde bisschoppen 
tot een behoedzaam optreden in het publieke domein. 

De wet op het Lager Onderwijs van 1857 was een volgende stap naar een vol-
ledige gelijkstelling van het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs. Men 
mocht bijzondere scholen stichten, maar de kosten ervan waren voor de oprich-
ters, niet voor het rijk. De openbare school werd wel gesubsidieerd. De staat stel-

de zich in levensbeschouwelijk opzicht neutraal op en in het verlengde hiervan 
moest ook de openbare school zich neutraal opstellen bij het onderwijs aan kin-
deren van alle gezindten. Toch verlangde de wet dat het openbaar onderwijs bij-
droeg aan ‘hunne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden’.29

In zijn encycliek Qanta cura met de Qanta cura met de Qanta cura Syllabus Errororum (1864) keerde Pius IX 
zich tegen het liberalisme en de moderne verworvenheden, zoals onder meer de 
scheiding van kerk en staat, de vrijheid van drukpers, de vrijheid van geweten en 
het openbaar onderwijs.30 In deze lijn riepen de bisschoppen op 22 juli 1868 de 
katholieken op om eigen katholieke scholen te stichten. Zij namen geen verant-
woordelijkheid op zich voor ouders die door eigen schuld de gelegenheid zouden 
verzuimen ‘om hunne kinderen op eene school, volgens onze H. Godsdienst in-
gerigt, te doen onderwijzen. Hoe zouden wij zulk gedrag voor God  verantwoorden?’ 
De oproep bleek een aanmoediging voor wie de katholieke organisatie ter harte 
ging. Zo merkte pastoor Johannes Franciscus Smulders uit Kloosterzande in een 
kanttekening bij paragraaf acht van het Mandement op: ‘Wat ons betreft, wij ne-
men niet op ons iemand hieromtrent ligtelijk gerust te stellen.’31

Intussen keerden de vooruitstrevende katholieken zich meer en meer af van 
de liberalen, die zich, mede onder invloed van de liberale antigodsdienstige poli-
tiek in Duitsland en Frankrijk, in toenemende mate antigodsdienstig opstelden.32

Zo zag de radicale liberaal J. Kappeyne van de Copello (kabinet–Kappeyne van 
de Copello 1877-1879) het openbaar onderwijs als een belangrijk middel om 
kerkelijke intolerantie tegen te gaan of te voorkomen. Van de Copello’s wets-
voorstel van juli 1878, dat onder meer de kwaliteitseisen voor openbaar lager 
onderwijs verhoogde en niet voorzag in de bekostiging van bijzonder onderwijs, 
leidde tot hevig verzet van confessionele voormannen als Herman Schaepman 
en Abraham Kuyper. Kuyper sprak vanaf die tijd over ‘soevereiniteit in eigen 
kring’. De verwerkelijking van dit streven leidde tot de oprichting van de Anti-
Revolutionaire Partij (1879) en de stichting van de Vrije Universiteit (1880). Voor 
de katholieken leidde dit nog niet tot een eigen partijvorming. Voor hen kwam 
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Schaepmans ‘Proeve van een program voor een katholieke partij’, gepubliceerd 
in De Wachter in 1883, te vroeg.33 Maar de scherpe liberale opstelling dreef de 
confessionelen wel tot samenwerking. De gezamenlijke strijd voor het bijzonder 
onderwijs en de verruiming van het kiesrecht voor mannen (1888) maakten het 
eerste christelijke coalitiekabinet-Mac Kay mogelijk, dat in beginsel het recht op 
bekostiging van het bijzonder onderwijs wel erkende (1889) en daarmee bijdroeg 
aan een aanzienlijke toename van het aantal katholieke scholen in de volgende 
jaren.34          

Terwijl de schoolstrijd een voortdurend zichtbare katalysator was voor de 
emancipatorische strijd van de Nederlandse katholieken, voltrok zich gelijktijdig 
binnen hun geloofsbeleving een ander proces dat bijdroeg tot de groei van 
zelfbewustzijn en saamhorigheid. Hierop wijst de studie van De Valk over de 
verandering van het beeld en de functie van het pausschap bij de katholieken 
in Nederland in de negentiende eeuw.35 Was de paus in het begin van de eeuw 
herder, aan het einde van de eeuw was hij voor hen veeleer een koning, bekleed 
met het opperste leergezag in geloof en zeden. De toewijding aan de paus en de 
verering van diens ambt groeiden sterk tijdens het pontifi caat van Pius IX (1846-
1878), vooral in de jaren waarin zich de ondergang van de Kerkelijke Staat voltrok 
(1860-1870). De paus werd ‘Gods plaatsvervanger in een goddeloze wereld’, zoals 
Hellemans het noemt.36 Het dogma van de onfeilbaarheid (1870) verstevigde bij 
veel katholieken het geestelijke en morele gezag van de paus. 

Pius IX  wantrouwde de moderne maatschappij die met haar Verlichtingsidealen 
velen beroofde van hun geloof. Zoals gezegd werd de liberale staat veroordeeld in 
de encycliek Quanta cura met de toegevoegde Quanta cura met de toegevoegde Quanta cura Syllabus Errorum (1864). Terwijl zijn 
gezag op moreel gebied tot grote hoogte steeg, vervulde Pius IX, door het isolement 
waarin hij politiek verkeerde, voor de Nederlandse katholieken de rol van marte-
laar. Zo werden de Hulster parochianen in 1860, op de vierde zondag na Epiphanie, 
door kapelaan Pieter van Wees in een preek over Matheus 8, 24 herinnerd aan het 
lijden dat de vorige pausen hadden moeten doorstaan. De beminde gelovigen werd 
gevraagd Pius IX met lijf en goed te steunen: 

 ‘Onder het huichelend voorwendsel van de godsdienst van de Kerk, van haar 
Opperhoofd den Paus, te beschermen, sloeg men met gewelddadige handen 
toe om de Kerk tot eene slavin van den Staat te maken. (…) Ja, men durfde het 
te wagen de handen aan de Stedenhouder van Christus te slaan en Paus Pius 
in Frankrijk in de gevangenis te werpen. (…) Welk katholiek hoort niet met 
weedom de slagen en rampen welke de Katholieke Kerk, de H. Bruid van Je-
zus, den H. Stoel en Zijn Opperhoofd Pius IX te verduren heeft? Alle listen en 
lagen en verfoeijelijke huichelarij worden gebezigd om de Katholieke Kerk 
te onderdrukken. Evenals over 60 jaren onder ’t huichelachtig voorwendsel van 
de Kerk, van den H. Stoel van de Paus te beschermen, laat men de Stedehouder 
van Christus ongestraft van zijn tijdelijke magt berooven, men heeft op geweld-

dadige wijze zijn staten aan hem ontrukt, zoodat hij voor ’t oogenblik niet 
veel meer is dan de gevangene van eenen keizer Bonaparte. En hoever zal dat 
nog gaan? (…) Laten wij ook bereid zijn om wanneer het nodig mogt zijn, alle 
middelen welke tot onze beschikking zijn, ja goed en bloed veil te hebben ter 
verdediging van den Paus, van den H. Stoel, van de H. Kerk die de bruid van 
Jezus en onze Moeder is.’37     

De groeiende toewijding van de Nederlandse katholieken aan de paus bleek uit 
de verleende fi nanciële (St. Pieterspenning) en zelfs lijfelijke steun (zoeaven) aan 
de paus bij diens strijd om het behoud van de Kerkelijke Staat. De aartsbroeder-
schap van de H. Familie in Zuiddorpe, westelijk van Hulst, kocht in 1875 in Gent 
voor de parochie een vaandel met 
standaard aan, waarop paus Pius IX 
groots was afgebeeld en onderaan 
het wapen van Zuiddorpe klein 
was ingeweven. Bij de inhuldiging 
van het vaandel waren zes zoeaven 
uit de regio aanwezig.38 Deze pau-
selijke standaard opende voort-
aan de processies en de kerkelijke 
huldigingen in het dorp. Hiermee 
was de paus behalve aanvoerder 
van het christenvolk ook zelf voor-
werp van devotie geworden.39 De 
betoonde eer aan de paus en de 
cultus die ermee verbonden was, 
straalden ook af op de bisschoppen 
en de clerus.40 In Zuiddorpe werd 
in 1886 de consecratie van de nieu-
we kerk voorafgegaan door een 
erestoet van 24 groepen die met 
het dragen van de pauselijke stan-
daard werd geopend en met de ‘Bis-
schoppelijke Koets met Z.D.H. den 
Bisschop van Breda’, vergezeld van 
erewacht te paard, werd afgesloten. 

Vaandel van de Broederschap van de Heilige Familie Vaandel van de Broederschap van de Heilige Familie 
te Zuiddorpe, 1873. Foto: R. van den Elshout (collectie 
r.k.kerk te Zuiddorpe)
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Aan het eerbetoon droeg de katholieke 
pers het nodige bij. Ook de katholieke 
regionale pers in Hulst liet zich niet on-
betuigd. Naar uit de berichtgeving van 
twee regionale katholieke bladen valt 
op te maken, nam de verering van de 
paus en de eerbied voor de clerus in het 
begin van de twintigste eeuw eerder 
toe dan af. Bleef een huldeblijk aan Pius 
IX in 1871 in Hulst nog beperkt tot een 
week van dagelijks lof en carillonspel, 
de inhuldiging van deken J.B.F. Brouwers 
in mei 1904 besloeg een volle dag van 
eerbetoon van allerlei kerkelijke en 
burgerlijke verenigingen.41 Niet alleen 
elitaire, maar ook de gewone volksver-
enigingen waren bij de ontvangst van 
de nieuwe deken aanwezig, van het bol-
dersgilde en de handboogschutters tot 
de fanfares en de duivensocieteiten.42

Het gouden priesterjubileum van Pius 
X (1903-1914) in 1908 werd omlijst 
door een groot gedicht over ‘Pius X als 
Melchisedeck Priester-Koning, als Mo-
zes leidsman van Gods Volk, als Jozua 
strijder Gods’.43 Ter gelegenheid van 

het gouden priesterfeest van bisschop P. Leijten, op 13 februari 1909, werd een 
lofdicht in de bladen afgedrukt.44

Met de eerbied voor de paus groeide het aanzien van de geestelijken en daar-
mee hun macht en invloed in het publieke domein. Dit gaf voeding aan een 
stroming die we als het klerikalisme kennen. Op het terrein van de zorg voor 
zieken en armen, die met het geven van onderwijs de sociale zijde zouden kun-
nen worden genoemd van de katholieke geloofsopbloei in de negentiende eeuw, 
was deze invloed zichtbaar aanwezig. In de parochie Hulst vertaalde deze zich al 
spoedig in de oprichting en uitbreiding van bewaarscholen (1852), in de opening 
van een Franstalig internaat voor voortgezet onderwijs voor meisjes (1853) en in 
de opening van een Catholiek Weeshuis of Liefdehuis (1861), waarin zieken en 
behoeftigen werden ondergebracht.

De Valk wijst op de moeilijke positie waarin de bisschoppen in Nederland 
ten opzichte van de paus waren komen te verkeren. Hoewel zij het primaat-
schap van de paus in geloof en zeden erkenden, verdroegen zij geen inmenging 

van de Romeinse curie die hun eigen gezag en positie zou kunnen aantasten. 
Bovendien vreesden zij dat openlijke steunbetuigingen aan de paus voor nieuwe 
kerkelijke en politieke deining in het land konden zorgen. Dit dwong de bisschop-
pen tot een gereserveerde houding tegenover Rome en de propaganda die de 
Romeinse curie ten gunste van de paus voerde. 

In maatschappelijk en politiek opzicht waren de bisschoppen conservatief te 
noemen.45 Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de Nederlandse katholieken bij 
hun oriëntatie op de paus eerder steun zochten bij de opperherder wegens diens 
grote morele prestige dan bij de conservatieve bisschoppen. Zeker gold dit voor 
vooruitstrevende katholieken in hun zoektocht naar een aanpak van het sociale 
vraagstuk en naar antwoorden op vragen die de moderne maatschappij stelde. 

Kerkelijke ontwikkelingen eind negentiende en begin 
twintigste eeuw

Met het pontifi caat van Leo XIII (1878-1903) kwam een einde aan een periode 
waarin het hoogste kerkelijke gezag enkel met banvloeken en veroordelingen 
had gereageerd op de liberale staat en de veranderingen die deze met zich mee-
bracht. In de encyclieken Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana (1885) 
en Sapientiae christianae (1890) klonk een begin van respect door voor het eigen Sapientiae christianae (1890) klonk een begin van respect door voor het eigen Sapientiae christianae
domein van de staat, al stond de absolute geestelijke macht van de kerk voor-
op.46 Deze paus bleek ontvankelijker dan zijn voorganger voor de problemen 
van zijn tijd, had oog voor het sociale vraagstuk en reageerde voorzichtig op 
nieuwe ontwikkelingen in het bijbelonderzoek en de dogmatiek.

Met zijn encyclieken Rerum Novarum (1891) en Graves de communi re (1901) gaf 
hij een late kerkelijke reactie op de roep van arbeiders om meer sociale rechtvaardig-
heid. Rerum Novarum is ongetwijfeld van veel grotere betekenis geweest dan Graves 
de communi re. De encycliek keerde zich in haar inleiding tegen het liberalisme (‘het de communi re. De encycliek keerde zich in haar inleiding tegen het liberalisme (‘het de communi re
streven naar nieuwe toestanden’) en de kapitalistische economie, die enkelen rijk 
maar velen arm had gemaakt en zo het sociale vraagstuk had doen ontstaan. Het 
socialisme bood echter geen oplossing van het probleem. Opheffi ng van het privé-
bezit werd als onrechtmatig beschouwd en benadeelde de werkende klasse. Zwaar-
der woog dat deze opheffi ng in strijd was met Gods natuurlijke ordening volgens de 
natuurwet waarin het primaat van de mens boven de staat besloten lag: ‘De mens 
is ouder dan de staat en bezit het recht tot instandhouding van zijn lichamelijk be-
staan voor en al eer er van een staat sprake kan zijn.’ 

In Zuiddorpe koos men in 1875 ervoor dit vaandel 
met een afbeelding van de populaire paus Pius 
IX te tooien. Foto: R. van den Elshout (collectie 
r.k.kerk te Zuiddorpe)
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De belangrijkste fout die bij het oplossen van het sociale vraagstuk gemaakt 
kon worden, was dat vanzelfsprekend uitgegaan werd van een onverzoenlijk-
heid tussen de klassen: 

 ‘Juist het tegendeel is waar. De natuur heeft veeleer alles geordend tot een-
drachtig samenwerken tot onderlinge harmonie. (…) Ter beslechting van den 
strijd, en zelfs tot het wegnemen van de oorzaken ervan, bezit het Christen-
dom wonderbare en velerhande middelen. De Kerk, als tolk en bewaarster 
van den godsdienst, kan allereerst door de waarheden die zij verkondigt en 
door de wetten die zij geeft, veel bijbrengen om de rijken en de armen onder-
ling te verzoenen en tot elkaar te brengen.’47

De kerk zag het sociale vraagstuk dus allereerst als een godsdienstig en zedelijk 
vraagstuk en onderbouwde dit met een verwijzing naar de natuurwet die enkel 
door de kerk zelf op de juiste wijze kon worden uitgelegd.48 De encycliek maakte 
verder een onderscheid tussen de taken van de kerk en die van de staat. De kerk 
leerde ‘de natuurlijke ongelijkheden’ te verdragen en riep op tot verzoening tus-
sen de klassen, tussen werkgever en werknemer, tussen rijk en arm. De staat werd 
nu niet veroordeeld zoals door de voorgangers van Leo XIII. Zijn plichten én gren-
zen werden omschreven. De staat moest rechtvaardigheid tegenover arbeiders to-
nen, gelijke bescherming aan iedereen bieden, eerbied tonen voor wetten, eigen-
dom en huisgezin, de rechten van iedereen in het oog houden, in het bijzonder 
die van minderbedeelden die van staatsbescherming afhankelijk waren. De staat 
moest werkstakingen voorkomen, zondagsrust bevorderen, een einde maken aan 
uitbuiting van de arbeiders, kinderarbeid tegengaan, bevorderen dat het overeen-
gekomen loon werd uitbetaald en spaarzaamheid begunstigen. De encycliek zag 
grote voordelen in staatsmaatregelen die het privébezit bevorderden.49 Het zou 
bijdragen aan een verkleining van de tegenstellingen tussen de klassen. Hiermee 
werd de grondslag gelegd voor een katholieke sociale leer.50

Rerum Novarum kende een behoudende boodschap door de oude standen-Rerum Novarum kende een behoudende boodschap door de oude standen-Rerum Novarum
maatschappij te handhaven, familie en privé-eigendom te beschermen en geen 
concrete oplossing te bieden voor de oplossing van het arbeidersvraagstuk. Toch 
moet volgens M-D. Chenu worden gezegd dat met Leo XIII het pausdom ken-
nis maakte met de wereld van de arbeid en hij met evangelische bewogenheid 
afstand nam van de mentaliteit van een groot aantal gegoede katholieken die 
nostalgisch de traditionele landelijke samenleving koesterden. Zij zagen gods-
dienst eerder als een ordeningsprincipe van de maatschappij dan als een gisting 
van het evangelie.51 De boodschap en oproep van Rerum Novarum steunden het Rerum Novarum steunden het Rerum Novarum
werk van sociaal bewogen katholieke leken en priesters in verschillende Euro-
pese landen, die zich al enige tijd om de sociale ellende bekommerden.52 Was de 
encycliek voor de een stimulans om ook ‘de hand aan het werk te slaan’,53 voor 
de ander betekende hij niet meer dan een steun in de rug.54

De encycliek Graves de communi re leverde nog geen omschrijving van het be- Graves de communi re leverde nog geen omschrijving van het be- Graves de communi re
grip democratie zoals wij dit tegenwoordig kennen.55 De encycliek liet meer de 

worsteling zien van de kerk met het begrip volkssoevereiniteit, omdat de kerk 
vanouds een ander wereldbeeld kende, waarin het staatsgezag werd afgeleid van 
het gezag van God dat principieel niet in overeenstemming te brengen was met 
volledige vrijheid en gelijkheid van alle mensen.56 Het begrip christelijke demo-
cratie kreeg in Graves een lege inhoud: het werd teruggebracht tot een weldoende Graves een lege inhoud: het werd teruggebracht tot een weldoende Graves
sociale actie en verdund tot een christelijke daad van naastenliefde.57 Het sociale 
vraagstuk werd in de encycliek opnieuw allereerst als een zedelijk en godsdien-
stig vraagstuk gezien, dat diende te worden opgelost.58 Hiermee werd nog eens 
benadrukt hoe paus Leo XIII tegen het sociale vraagstuk aankeek.59

Door de verschijning van Rerum Novarum kreeg het begrip ultramontanisme 
een andere dan een strikt religieuze betekenis. Vooruitstrevende, ook op de paus 
georiënteerde katholieken, wilden in tegenstelling tot de behoudende ultramon-
taanse katholieken niet terug naar de toestand van het Ancien Régime. Zij had-
den vrede met een vrije kerk binnen een vrije liberale staat en wilden binnen die 
vrijheid het socialisme en het liberalisme met kracht bestrijden. Priesters én leken 
voelden zich door Rerum Novarum krachtig gesteund en gestimuleerd in hun aan-Rerum Novarum krachtig gesteund en gestimuleerd in hun aan-Rerum Novarum
pak van het sociale vraagstuk en richtten christelijke arbeidersverenigingen op, al 
werd in de encycliek niet aangegeven op welke wijze deze georganiseerd dienden te 
zijn. Voor de oprichters van het eerste uur van katholieke werkliedenverenigingen 
en vakverenigingen bestond onduidelijkheid over de te varen koers: moest men 
streven naar standsorganisaties met een godsdienstige en culturele component óf 
naar louter strikte vakverenigingen? Pas in 1916 gaven de bisschoppen voorkeur 
aan de diocesaan georganiseerde standsorganisaties boven de landelijk gestruc-
tureerde vakverenigingen.60 Geleidelijk ontwikkelde zich in het begin twintigste 
eeuw een geheel van katholieke verenigingen en organisaties, die, evenals de ka-
tholieke scholen, sterk met de plaatselijke parochie verbonden waren. Zo kwam in 
de laatste decade van de negentiende eeuw een einde aan het ‘gezinskatholicisme’, 
zoals J. Jacobs het Nederlands katholicisme vanaf 1840 typeerde.61
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Het op bevordering van de vroomheid en restauratie van christelijke deugden 
gerichte pontifi caat van Pius X deed aan de groei van deze organisaties niets af. 
Wel werd een aantal lijnen binnen de kerk door deze paus zelf uitgezet. Om alles 
in Christus te herstellen, zoals zijn wapenspreuk luidde, voerde hij een groot aan-
tal hervormingen door, zoals de herziening van brevier en missaal, het godsdienst-
onderricht en de priesteropleiding. Zijn aanbeveling om vaak te communiceren 
en de invoering van de kindercommunie zijn wel het meest bekend. 

Pius X voer een behoudender koers dan zijn voorganger en stond afwijzend 
tegenover de opkomende vernieuwingsbewegingen binnen de kerk die zich 
in de laatste decade van de negentiende eeuw in verschillende landen aan-
kondigden. Onder theologen en vooral bijbelwetenschappers als Alfred Loisy 
(Frankrijk), Marie-Joseph Lagrange (Leuven/Jeruzalem), Albin van Hoonacker 
en Henri Poels (Leuven), gingen stemmen op voor nieuwe onderzoekswegen, 
zoals aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van bijbel en dogma. Deze ver-
nieuwingsbeweging wilde niet alleen recht doen aan het wetenschappelijk den-
ken, maar probeerde de kerk ook op andere terreinen te verzoenen met de mo-
derne wereld. Een verschijnsel dat zich een halve eeuw eerder ook binnen het 
protestantisme had vertoond. Leo XIII had op deze ‘moderne’ ontwikkelingen 
voorzichtig gereageerd met de encycliek Providentissimus (1893). Deze bevatte Providentissimus (1893). Deze bevatte Providentissimus
geen directe afwijzing.62 De encycliek relativeerde bijvoorbeeld verschillende 
uitspraken van de kerkvaders en wees op het tijdgebonden karakter ervan. De 
oprichting van de Pauselijke Bijbelcommissie in 1902, waarvan ook Poels deel 
uitmaakte, gaf korte tijd enige hoop op steun bij het inslaan van nieuwe wegen.63

Het ‘modernisme’ bleef onrust en verzet teweegbrengen onder behoudende 
geestelijken en leken en bood gelegenheid om modernisten of vooruitstreven-
de katholieken binnen de kerk verdacht te maken en hun ideeën met kracht 
te bestrijden. Deze behoudende stroming, ook wel het integralisme genoemd, 
had aan een aanpassing van de kerk aan de wereld geen boodschap. Pius X 
steunde de behoudende kringen met de veroordeling van verzamelde mo-
dernistische uitspraken in de encycliek Pascendi (1907) en het decreet Pascendi (1907) en het decreet Pascendi La-
mentabile sane exitu van het Heilig Officie (1907).64 Deze stellingname leidde 
tot een heksenjacht onder theologen, zuiveringen op seminaries, vooral in 
Italië, en legde de katholieke theologische wetenschapsontwikkeling voor 
enige tijd stil.65 In Nederland werd de rol van ‘inquisiteur’ enige tijd vertolkt 
door Marie Thompson, de hoofdredacteur van De Maasbode. 

We hebben bij het pontifi caat van Leo XIII en dat van Pius X stil gestaan, omdat 
Nederlandse katholieken zich in hun dagelijkse leven graag beriepen op hun 
gezag, rondzendbrieven en geprezen vroomheid en zich ook in hun leven naar 
de pauselijke uitspraken richtten. Dat gold, zoals we zullen zien, zeker ook voor 
de hoofdpersoon van deze studie.
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Vormingstijd in Arnhem (1889-1903)

 ‘Wij leefden vóór Hulst een openbaar leven van dienen in de werken van naasten-
liefde en van socialen arbeid, en wij waren daarin grootendeels wegbereider. En 
omdat wij hierin God dienden lieten wij ons niet medeslepen door de richting van 
het verpolitieken dier werken.’ (Van Dalsum, DV /290)het verpolitieken dier werken.’ (Van Dalsum, DV /290)het verpolitieken dier werken.’ (Van Dalsum, DV

Dit hoofdstuk behandelt Van Dalsums verblijf in Arnhem. Hij werd er gevormd 
door zijn werk in de Vereniging St. Vincentius à Paulo en door zijn lidmaatschap 
van de Klarenbeekse Club. Zijn werk in de Eusebiusconferentie dwong hem in te 
zien dat liefdadigheid geen echte oplossing voor de sociale problematiek was. In 
de bijeenkomsten van Klarenbeek leerde hij structurele oplossingen te zoeken. 
Belangrijk was zijn kennismaking met de katholieke Franse hervormings-
beweging van de ‘abbés démocrates’, die in het Ralliement – de aanvaarding van 
de Derde Republiek door de Franse katholieken (met name de monarchisten) op 
aandrang van paus Leo XIII – een mogelijkheid zag om de katholieke kerk met 
de verworvenheden van de Revolutie vertrouwd te maken. Noodzakelijke voor-
waarden hiervoor waren de aanvaarding van de politieke en sociale democratie en 
de acceptatie van de scheiding van kerk en staat. Van Dalsum nam verschillende 
denkbeelden van de ‘abbés démocrates’ over.

De standenmaatschappij en de armoede. Liefdadigheid als oplossing 
van het sociale probleem

Het bestaan van de standen berustte op een ongelijke verdeling van macht, status 
en bezit. Deze waren in handen van de heersende klasse. Op het platteland was dat 
de landadel en in de steden waren dit de patriciërs. Onder aan de maatschappelijke 
ladder bevonden zich de laagste standen, terwijl in de steden een ‘middenstand’ 
aanwezig was, die bepaalde voorrechten genoot.1 De standenmaatschappij die 

2 

Paus Leo XIII (collectie Katholiek Documentatie Centrum/KLiB, Nijmegen)
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wijken. Aanleg, vlijt, gezondheid en krachten waren ongelijk verdeeld en uit 
dit alles volgde onvermijdelijk de ongelijkheid in bezit en levensvoorwaarden.6

Arbeid was onvermijdelijk en ‘lijden en verdragen is nu eenmaal een deel van 
ons geslacht’. Welke pogingen men ook zou ondernemen tot verbetering van 
het levenslot van de mensen, ‘nimmer zal men er in slagen de maatschappij 
te eenenmale van het lijden te verlossen’.7 Het bestaan van de standen en de 
armoede behoorde dus tot Gods ordening. Armoede was dan ook geen schande. 
Was Christus niet arm geweest en had hij het grootste deel van zijn leven niet in 
de werkplaats doorgebracht?8 De armen dienden hun arbeid te eren, terwijl de 
bezitters een plicht van liefde hadden te vervullen tegenover de armen. 

De kerk had in het verleden in deze geest gehandeld door op de plicht van 
de rijken te wijzen. Armenzorg was echter in de eerste helft van de liberale 
negentiende eeuw veelal een vorm van individuele liefdadigheid van de rijken. 
De liefdadigheid die bedreven werd door de gegoede katholieke bourgeoisie en 
aristocratie in Frankrijk kende een ander doel. Zij wilde beïnvloeding van de 
volksmassa’s.9 In Parijs bijvoorbeeld bestonden in het begin van de negentiende 
eeuw verschillende Mariacongregaties die aan liefdadigheid deden, met als hoog-
ste doel de kerk terug te brengen op de invloedrijke plaats die zij vóór 1789 in 
het land innam.10 Joseph Emmanuel Bailly de Surcy had als student en als lid 
van een dergelijke Mariacongratie, de Congrégation de la Sainte Vièrge, rond 
1820 veel liefdadigheidswerk gedaan en was rond 1840 het middelpunt en de 
inspirator van veel katholieke studenten van het Franse platteland, die in de 
ontkerkelijkte stad Parijs hun weg zochten. Bailly bracht zijn studentengroep, 
onderwie Frédéric Ozanam (1813-1853), in contact met inspirerende katholieken 
als Félicité de Lammenais, Henri Lacordaire en Charles-René de Montalembert en 
confronteerde hen met de overal aanwezige armoede in Parijs, waarmee hij als lid 
van de Société des bonnes oeuvres in het Quartier Latin in contact was gekomen.11

Het was dan ook niet vreemd dat het liefdewerk van St. Vincentius à Paulo dat in 
1833 door Ozanam en medestudenten in Parijs werd opgericht,12 veel kenmerken 
vertoonde van de activiteiten van de Société des bonnes oeuvres, zoals het bezoek 
aan gevangenen, zieken en arme huisgezinnen.13 Het huisbezoek stond centraal 
in het liefdewerk. 

Nederland voor een belangrijk deel van de negentiende eeuw nog was, kende door 
de ongelijke verdeling van bezit veel armoede. Armoede werd lange tijd als een 
normaal, vanzelfsprekend en onvermijdelijk verschijnsel gezien, dat nu eenmaal 
bij het leven hoorde en waarin men diende te berusten. Allerlei instellingen of 
verenigingen beschouwden het in het begin van de negentiende eeuw als hun 
taak de armoede te lenigen, niet door de oorzaken aan te pakken of de verhouding 
tussen arm en rijk ter discussie te stellen, maar door de effecten te bestrijden.2

De zorg voor de armen behoorde sinds de middeleeuwen tot de taak van de 
verschillende kerkelijke, burgerlijke, stedelijke en particuliere instellingen. Deze 
zorg kwam dus niet uit één hand, wat men in het kader van de verlichte ideo-
logie van de negentiende eeuw niet juist vond. Armenzorg behoorde eigenlijk 
tot de taak van de staat, en omdat liberale politici ook enige uniformiteit wilden 
aanbrengen in de verschillende regelingen die de armenzorg in steden en bij 
instellingen kende, streefde men aanvankelijk naar een ‘nationale’ armenzorg 
onder hoede van de staat. Pogingen om allerlei fondsen samen te brengen ten 
behoeve van zo’n nationale armenzorg, liepen vast op het verzet van kerken en 
instellingen die hun fondsen als particuliere eigendommen verdedigden en die 
daarom tegen de staatsreglementering te hoop liepen.3

Halverwege de negentiende eeuw claimden de kerken het alleenrecht op de 
armenzorg, waarin de staat berustte door zich slechts over die armen te ontfermen 
die door de kerken niet als eigen kerkleden werden beschouwd.4 Artikel 20 van 
de Armenwet van 1854 stelde duidelijk dat ondersteuning der armen overgelaten 
werd aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid en artikel 21 
van diezelfde wet verbood het burgerlijk bestuur om onderstand te verlenen aan 
armen, tenzij men zeker was dat de armen die niet van kerkelijke of bijzondere 
instellingen mochten verwachten.5

Naast de kerkelijke armenzorg kende men binnen katholieke kring ook het 
particulier initiatief, zoals de Vincentiusvereniging, om de armoede te bestrijden. 
Het bestaan van de Vincentiusverenigingen bleek van groot belang toen door de 
industriële expansie in het laatste kwart van deze eeuw armoede in Nederland 
een groot probleem werd. Velen trokken van het platteland naar de steden om 
in de industrie te gaan werken. Een schamel onderkomen, lage beloning, slechte 
werkomstandigheden en de afwezigheid van sociale verzekeringswetten vergroot-
ten de problemen van de industriearbeiders, waardoor de sociale kwestie of het 
sociale vraagstuk ontstond. Armoede werd een probleem dat snel opgelost diende 
te worden, omdat het voortbestaan van de bestaande maatschappelijke orde erdoor 
bedreigd werd. De vraag was hoe het probleem moest worden aangepakt. 

Leo XIII gaf in Rerum Novarum aan wat kerk en staat op eigen terrein konden 
doen aan de leniging van de nood. Armoede werd in de encycliek echter als 
onontkoombaar gezien. De mens werd gevraagd de onvermijdelijke ongelijk-
heden te verdragen. Vóór alles diende men van een eenmaal vastgestelde, 
onveranderlijke, orde der dingen uit te gaan. Het was onmogelijk hiervan af te 
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nisatiemodel over en de doelstelling bleef natuurlijk dezelfde: de heiliging van 
de leden kon slechts worden bereikt door de bevordering van het geestelijk en 
lichamelijk welzijn der armen.

De werkzaamheden van de verenigingen in Nederland breidden zich uit van 
algemene armenzorg tot de opvang van geesteszieken en volksonderwijs.22 De 
leden van de verenigingen werden meestal uit de welvarende hogere standen en 
de hogere middenstand geworven.23 Dat gold analoog vermoedelijk ook voor de 
in de parochies aanwezige katholieke armbesturen. Zo bestond het katholieke 
armbestuur in Bergen op Zoom rond 1854 voornamelijk uit zakenlieden: dertien 
armmeesters konden tot de kleinere en vier armmeesters tot de grote zakenlieden 
worden gerekend, terwijl de vrije beroepen en de nieuwe middenstand elk slechts 
één armmeester leverden.24 Voor Van Dalsum werd het lidmaatschap van de 
Vincentiusvereniging in Arnhem het voorportaal van een leven van geëngageerd 
dienstbetoon om, gehoor gevend aan de oproep van Rerum Novarum, te werken 
aan verkleining van de tegenstelling tussen rijk en arm.

Haarlem en Zaandam

Hendrik Albert van Dalsum werd op 20 juni 1868 geboren in Haarlem als zoon 
van Albertus Josephus Cornelis van Dalsum en Alida Wilhelmina Elisabeth 
van de Molen en als kleinzoon van Lambertus Josephus van Dalsum en Sophia 
Elisabeth van den Eijnde.25 Hendrik Albert stamde uit een eenvoudige familie, 
zoals hij zei. Zijn vader werkte als klerk bij de griffi e van de rechtbank in Haarlem. 
Zijn jeugd speelde zich grotendeels af in Oost-Zaan, waar zijn vader zich vestigde 
na zijn benoeming als deurwaarder bij de rechtbank op 20 januari 1871.

Van Dalsum groeide op in een katholiek gezin, samen met zijn jongere broers 
Lambert (1870), Louis (1871) en Albert (1873) en zijn drie veel jongere zussen, 
Lize (1875), Anna (1877) en Theodora (1879). Enige tijd heeft het gezin hulp gehad 
van een dienstbode, Anna de Groot, maar deze vertrok reeds vóór de geboorte van 
de jongste dochter naar Amsterdam. De Oostzijde van Zaandam, waar het gezin 

Maar Ozanam brak met het hoogste doel van de genoemde Mariacongregaties en 
liet zich niet in met politiek, zoals blijkt uit zijn brief aan Ernest Falconnet:

 ‘Doch wat moeten de studenten in Parijs ter hand nemen? Welke mogelijk-
heden liggen er? We zijn te jong om ons in de sociale strijd te mengen, maar 
zouden we daarom met de handen in elkaar geslagen blijven zitten, terwijl 
rondom ons de wereld in lijden verzucht? Nee, er ligt voor ons de mogelijk-
heid open om een weg te banen. Voordat wij het algemeen welzijn gaan behar-
tigen kunnen wij proberen om enkele mensen gelukkig te maken, voordat wij 
Frankrijk weer tot leven gaan brengen, kunnen wij een aantal van haar armen 
op de been helpen.’14

Evenmin koos Ozanam voor een harde lijn. Als idealist meende hij dat de samen-
leving alleen gezond kon worden door zelfverloochening.15 Het doel van de 
vereniging was het versterken van het geloof van de medebroeders. Het bezoek 
aan de armen was daarvoor het middel: ‘Les présidents des conferences (…) sont 
invités à rappeler fréquemment aux assemblée qu ‘ils président, que le but de 
la société est surtout de réchauffer et de répandre dans la jeunesse l’esprit du 
catholicisme (…) et que la visite des pauvres doit être le moyen et non le but de 
notre association.’16

Met de beweging wilden Ozanam en zijn medestudenten jonge intellectuelen 
weer ontvankelijk maken voor het geloof. De vereniging rekende dus af met 
het christendom van het overgrote deel der bourgeoisie, dat zich vooral met het 
eigen zielenheil bezighield.17 De armen stonden centraal, want ‘jullie zijn onze 
meesters en wij zullen jullie dienen; jullie zijn de zichtbare beelden van God die 
wij niet zien, maar waarvan wij denken te houden door van jullie te houden,’ 
aldus Ozanam.18

Een belangrijk kenmerk van de Vincentiusverenigingen in Parijs was volgens 
Brejon de Lavergnée het feit dat het lekenbewegingen waren, opgericht, ge-
organiseerd en geleid door leken. Ze waren niet antiklerikaal en stonden, hoewel 
autonoom, respectvol ten opzichte van paus, bisschop en pastoor. De parochies 
vormden het werkterrein van de verenigingen. Het aantal verenigingen breidde 
zich in Parijs snel uit. Blijkbaar had het onbaatzuchtige liefdewerk voor de armen 
een grote aantrekkingskracht op de welgestelden. Voor het overgrote deel waren 
de Parijse leden (1840-1860) afkomstig uit de bourgeoisie en voor een klein deel 
uit de adel. Het aandeel van de medebroeders afkomstig uit de lagere burgerij 
bedroeg slechts twee op de tien leden.19

Al spoedig verspreidde de beweging zich naar andere landen. Overal bleef het 
bezoek aan de armen centraal staan. Nieuwe initiatieven werden aangemoedigd, 
zoals volksonderwijs en opvang van kinderen die bij een baas geplaatst werden 
om er een beroep te leren.20 De eerste Vincentiusvereniging in Nederland werd in 
1846 in Den Haag opgericht, een jaar later bestonden er al zestien conferenties21

en binnen tien jaar waren de verenigingen een bekend verschijnsel in Nederland 
met uitzondering van Friesland, Drente en Zeeland. Men nam het Franse orga-
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werken van liefdadigheid, zoals de drankbestrijding en de vakopleiding van jonge 
ambachtslieden. Ook maakte hij kennis met het werk van de Eusebiusconferentie, 
de Arnhemse afdeling van de Vereniging St. Vincentius à Paulo in Nederland. 
De verslagen van de conferentie bevatten opmerkelijk veel informatie over zijn 
activiteiten. Begin december 1895 werd hij er als kandidaat-broeder voorgesteld 
en een week later aangenomen als werkend lid.33 President mr. R.J.C. Kolfschoten
durfde hem bij zijn installatie nog niet het eigenlijke werk van de vereniging op 
te dragen. Het brengen van huisbezoeken aan de gezinnen die onder de zorg van 
de vereniging vielen, was vooralsnog het werk van ervaren Vincentianen. Hij was 
blij dat de nieuwe medebroeder aanbood te willen assisteren bij het liefdewerk 
der begrafenissen. Hij overhandigde hem volgens gebruik het Handboek tot vraag-
baak en gids. De nieuwe broeder dankte voor zijn aanname en sprak de wens uit 
een goede Vincentiaan te worden. 

Van Dalsums eerste taak was dus deelname aan het nederige liefdewerk der 
begrafenissen. Vincentianen beschouwden het als een van hun taken om uitvaar-
ten te begeleiden. Voor de begeleiding van de uitvaart van beter gesitueerden 
werden de Vincentianen betaald. Dit vormde voor de Vincentiusvereniging 
een aanzienlijke inkomstenbron waarmee andere taken van de vereniging 
werden gefi nancierd. Het was een belangrijke, maar niet onbesproken bron van 
inkomsten: de begeleiding van een uitvaart tweede klasse bracht dertig gulden 
op, die van een uitvaart eerste klasse zestig gulden. Het vereiste aantal begelei-
dende Vincentianen was navenant: respectievelijk twaalf en zestien broeders. De 
Conferentie bestond in 1900 uit slechts 36 leden. Omdat er te veel beroep op hen 
werd gedaan, groeide de weerzin tegen dit liefdewerk. Het liefst onttrok men zich 
er aan en kwam men niet opdagen. Naar mening van C.H.A. Terwindt schaadde 
dit gedrag het werk en de aantrekkingskracht van de conferentie. Het bezwaar 
was volgens hem dat het de Conferentie te veel ging om de ‘assistentieverlening’ 
bij begrafenissen van gegoede burgers. Menig kandidaat voor de Conferentie 
wilde daarom geen lid worden. Zijns inziens kon dit liefdewerk beter worden 
afgeschaft en diende naar een andere inkomstenbron te worden gezocht.34 Twee 
jaar later besloot de conferentie ook hiertoe, maar zij zou haar besluit niet tot 
uitvoering brengen, zoals we uit een brief van Van Dalsum aan het hoofdbestuur 
kunnen opmaken.35

woonde, viel onder de parochie van de heilige Bonifacius. Zijn broer Albert en 
drie zussen werden gedoopt in de oude Bonifaciuskerk. Over de allerjongste jaren 
en de schooltijd van Hendrik is weinig bekend. Zijn broers Lambert en Louis 
volgden de openbare lagere school in Zaandam, bij hoofdonderwijzer C. Eijkman. 
Vermoedelijk heeft Hendrik Albert er ook op school gezeten. Hij kende het 
katholiek lager en voortgezet onderwijs voor meisjes in de Bonifaciusparochie 
wel, omdat zijn zusjes er op school gingen. De Van Dalsums vormden een vroom 
katholiek gezin dat, in het kader van het devotionele geloofsleven dat katholiek 
Nederland kenmerkte, ook op bedevaart ging naar Kevelaer, zoals in een van Van 
Dalsums dagboeknotities te lezen valt. 

Na de afronding van zijn middelbare schoolopleiding, waarschijnlijk aan de 
Rijks H.B.S. in Zaandam, vertrok hij naar Haarlem, waar hij ongehuwd woonde in 
de Asterstraat op huisnummer 15 en als kantoorbediende in zijn inkomen voor-
zag. Zijn studie voor het notariële staatsexamen begon hij omstreeks 1888. Bij 
wie hij deze opleiding volgde, was niet te achterhalen. Er werden in Amsterdam 
opleidingen verzorgd door Mr. M.W.F. Treub (1858-1931) en kandidaat-notaris 
J.J. Smith, bij wie notariszoon S. Roes (1866-1950), later notaris te Ewijk, zijn 
opleiding volgde.26 Van Dalsum rondde het eerste deel van het examen succesvol 
af in 1888 en voltooide beide laatste examens op 28 augustus en op 8 oktober 
1889.27 Hij was er volgens zijn dagboeknotities trots op binnen zo’n korte tijd zijn 
examens te hebben gehaald.

De Eusebiusconferentie in Arnhem

Naar eigen mededeling en volgens berichten in regionale bladen ging Van 
Dalsum in het najaar van 1889 als kandidaat-notaris werken op het notaris-
kantoor van mr. dr. S. T. J. Roes (1854-1939) in Arnhem, dat in die jaren tot grote 
bloei kwam.28 Toch werd hij pas op 16 juni 1890 uitgeschreven uit het bevol-
kingsregister van Haarlem. 

In Arnhem woonde hij in de Rijnstraat op nummer 22. Notaris Roes, eerst 
gehuwd met T.M.F. Schaepman en later met haar zus E.J.B.M. Schaepman, verwan-
ten van de priester-politicus Herman Schaepman,29 behoorde tot de katholieke 
notabelen van Arnhem en bekleedde verschillende functies in het katholieke 
leven van de stad.30 Zo was hij kerkmeester van de Martinusparochie en adviseur 
van de katholieke Volksbond, Insula Dei (het Bestedelingenhuis voor Weezen 
en Oude Lieden, geleid door de Zusters van Liefde uit Tilburg) en de Gelderse 
Spaarbank. Via zijn familiebetrekkingen en familierelaties genoot hij aanzien en 
bekleedde hij een invloedrijke positie binnen de katholieke Arnhemse gemeen-
schap.31 In januari 1895 trad Van Dalsum op uitnodiging van het bestuur toe tot 
de Arnhemse afdeling van de katholieke Volksbond en maakte hij voor het eerst 
uitgebreid kennis met het verenigingsleven.32 Hij kwam in aanraking met allerlei 
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38  Van Dalsum in zijn laatste levensjaar in het voorwoord van het manuscript De Wereldrevolutie.
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1880).
45  Feestdagen van Maria Onbevlekte Ontvangenis en van Vincentius van Paulo, verwijzing naar art. 57 in het Handboek 

der Vereniging van de H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1880).der Vereniging van de H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1880).der Vereniging van de H. Vincentius van Paulo
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ven, naar hij schreef, integendeel: ‘U kunt van dit schrijven elk gebruik maken als 
U goeddunkt, zelfs de conferentie van Arnhem ervan in kennis stellen.’ De reden 
waarom hij zich tot Borret richtte, was dat zijn brief in Arnhem geen effect zou 
sorteren en dat men zijn kritiek zou afdoen met een gemoedelijke opmerking als: 
‘die Van Dalsum is toch een goede kerel of zoo iets, maar gene daad’. Het bleef in gene daad’. Het bleef in gene daad
de Conferentie volgens Van Dalsum te veel bij woorden en uiterlijkheden, een 
houding die ook Schaepman in die tijd deed verzuchten dat veel aanhangers van 
christelijke partijen in de sociale daad te kort schoten en niet beseften beoordeeld 
te zullen worden naar hun christelijke levenswijze.43

Zijn teleurstelling betrof niet alleen de grote afstandelijkheid en geringe 
betrokkenheid van de Vincentianen bij hun werk, maar vooral de afwezigheid 
van enig besef van de oorzaak van de sociale ellende in de gezinnen die aan de 
zorg van de conferentie waren toevertrouwd. Hij signaleerde de laksheid waar-
mee men zich aan de huisbezoeken onttrok of niet deelnam aan het liefdewerk 
der begrafenissen.44 Blijkbaar bestond op dat moment dit liefdewerk nog. Het 
huisbezoek was echter het hoofddoel van de vereniging en diende ‘stiptelijk te 
geschieden’, wat blijkbaar niet of onvoldoende gebeurde. In zijn kritiek betrok hij 
ook de president en vice-president van de Arnhemse Eusebiusconferentie. Van 
het vieren van de voorgeschreven feestdagen in de conferentie had hij nog niets 
bemerkt.45 Ten einde de betrokkenheid van iedereen te vergroten stelde hij voor 
de grote Eusebiusconferentie, die in 1900 bestond uit 36 leden, in vier delen op 
te splitsen, waardoor elke parochie van de stad een eigen Vincentiusvereniging 
zou hebben. Kortom, het te formele en afstandelijk handelen van vele broeders 
zou kunnen afnemen en hun betrokkenheid worden vergroot, indien ze in een 
kleiner verband zouden werken.46

Fundamenteler luidde zijn kritiek dat men niet besefte dat armoede en drank-
misbruik een gevolg waren van sociale misstanden: ‘Er is bij hen, een enkele 
uitgezonderd, zelfs niet het besef aanwezig dat de oorzaken van armoede en 
zedelijke ellende moeten worden bestreden door de daad die de tegenwoordige bestreden door de daad die de tegenwoordige bestreden door de daad
tijd eischt.’ Die tijd eiste, naar zijn mening, ‘het dienen van rechtvaardigheid, 
waarvan de liefdadigheid slechts een uitvloeisel en aanvulling is’. Van Dalsum

Het eigenlijke werk als Vincentiaan, het bezoeken van gezinnen, deed Van Dalsum
heel intensief. Voor weeskinderen zocht hij onderdak bij de Leo-vereniging, die 
opvang bood aan moeilijk opvoedbare kinderen. Hij bracht hen onder bij een 
boerenfamilie en bij een bodedienst.36 Hij schuwde niet om de voogdij van wezen 
op zich te nemen.37 Naar aanleiding van een verzoek van de kantonrechter om een 
ouderloos gezin op te vangen vroeg hij zijn medebroeders ook voogd te willen zijn, 
zo niet, dan zou hij zelf deze taak op zich nemen. Ook aan de vraag van kapelaan 
Munnikrede om hulp te bieden aan een zwak gezin, voldeed hij. Zo ontfermde hij 
zich over kinderen uit arme en instabiele gezinnen, tot de katholieke geestelijkheid 
hem in al zijn liefdadigheidswerk wel moest afremmen. In dit werk ‘hebben wij 
beleefd wat in geen roman te beschrijven is, maar wij leerden erdoor de wereld 
te kennen zoals zij is’.38 Hij stortte zich zó sterk op het werk dat zijn gezondheid 
eronder ging lijden en hij op straat onwel werd.39

Hoewel zijn medebroeders hem nogal eens waarschuwden en tot voorzichtig-
heid maanden, lieten zij hem niet in de steek toen hij hun om materiële en fi nan-
ciële steun voor de kinderen vroeg. Zo steunden zij hem fi nancieel toen een van 
de jongens wegliep van de boer bij wie hij was ondergebracht. Van Dalsum zei 
zijn liefdadigheidswerk met tact te hebben gedaan ‘alsof wij niet gaven aan hen 
maar zij aan ons’. Uit de verslagen van de Vincentiusvereniging valt op te maken 
dat hij zich intens met het eigenlijke werk van de conferentie heeft beziggehou-
den. Het confronteerde hem met de maatschappelijke ellende en liet zien wat 
drankmisbruik teweegbracht, iets waaronder volgens hem de helft van de aan 
de conferentie toevertrouwde gezinnen leed.40 Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat hij zich als eerste meldde om de conferentie te vertegenwoordigen in Utrecht 
tijdens het congres over de drankbestrijding. 

Bij de activiteiten ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Eusebius-
conferentie in Arnhem in 1898 was Van Dalsum secretaris van de feestcommissie.conferentie in Arnhem in 1898 was Van Dalsum secretaris van de feestcommissie.conferentie in Arnhem in 1898 was Van Dalsum 41

Hij bewaarde dierbare herinneringen aan de verdiepingsdagen die op 18, 19 en 
20 juli in het kader van de jubileumviering werden gehouden.42 Hij sprak vooral 
lof over de vele inleidingen, bijvoorbeeld over het geluk dat de gelovige in God 
kende en over de eigenlijke doelstelling van de Vincentiusvereniging: door gebed, 
het goede voorbeeld en stoffelijke weldaad mensen voor God winnen. Ook over 
andere inleidingen toonde hij zich enthousiast, zoals die over het probleem van 
het lijden in relatie tot de vrije wil van de mens en de inleiding over de taak van 
de Vincentiusvereniging om door christelijke naastenliefde de kloof tussen rijk en 
arm te dichten. De lezing over de persoonlijke inzet van de Vincentiaan sprak hem 
aan: wanneer het werk te zwaar wordt, moet de Vincentiaan opzien naar de hemel 
waar zijn loon wacht, indien hij tot het einde toe volhoudt. 

Hoewel de medebroeders-Vincentianen hem steunden, was hun inzet naar het 
gevoel van Van Dalsum onvoldoende. Teleurgesteld richtte hij zich rechtstreeks 
tot mr. Th.L.H.H. Borret, President van de Hoofdraad der Bijzondere Raden en 
Conferenciën in Nederland. Niet dat de inhoud van de brief geheim moest blij-



52 53

47  Holland, Het smeult, 73-76. Jan Holland was het pseudoniem van Annes Johan Vitringa.
  Annes Johan Vitringa (1827-1901), letterkundige, studeerde te Groningen en Leiden, was leraar aan het gymnasium 

te Gouda (1853), werd conrector te Enkhuizen (1854) en Gouda (1861), rector te Deventer (1862), verkreeg de titel 
van hoogleraar aan het Atheneum Illustre te Deventer (1864), ging in 1890 over tot de r.k. kerk en werd medewerker 
van De Tijd. De Tijd. De Tijd

48  Holland, Het smeult, 79.Het smeult, 79.Het smeult
49  Holland, Het smeult, 72-75.Het smeult, 72-75.Het smeult
50  KDC, toegangsnr. 939, inv. nr. 1149, Notulenboek (12/11/1895-22/08/1901) van de Hoofdraad der Vereniging van den 

H. Vincentius van Paulo in Nederland, opgenomen in verslag van de vergadering van 17 mei 1900, nr.1145 (p. 225).
51  Splitsing vond plaats op 28 augustus 1902, waarbij Van Dalsum secretaris werd van de nieuwe Eusebiusconferentie. 

Vgl. GA, toegangsnr. 2077, inv. nrs. 10-13, AVMVA, Notulenboek St.V.V., 11 en 28 augustus 1902; Verhoeven, Over-
zicht, 11-12; Vergnes, Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo.

52  GA toegangsnr. 2077, inv. nrs. 10-13, AVMVA, Notulenboek St.V.V., 11 augustus 1902.
53  Duffhues, Generaties en patronen, 283.
54  DV. nr. 19, 5 februari 1910.  DV. nr. 19, 5 februari 1910.  DV
55  Ook DV. nr. 19, 5 februari 1910.  Ook DV. nr. 19, 5 februari 1910.  Ook DV
56  DV. nr. 19, 5 februari 1910, DV. nr. 53, 1oktober 1910, DV. nr. 119, 6 januari 1912 en DV  DV. nr. 19, 5 februari 1910, DV. nr. 53, 1oktober 1910, DV. nr. 119, 6 januari 1912 en DV  DV . nr. 246, 23 mei 1914.. nr. 19, 5 februari 1910, DV. nr. 53, 1oktober 1910, DV. nr. 119, 6 januari 1912 en DV. nr. 246, 23 mei 1914.. nr. 19, 5 februari 1910, DV. nr. 53, 1oktober 1910, DV. nr. 119, 6 januari 1912 en DV
57  Van Dalsum in zijn laatste levensjaar in het voorwoord van het manuscript De Wereldrevolutie.
58  GA toegangsnr. 2077, inv. nrs. 10-13, AVMVA, Notulenboek Bijzondere Raad van de St. V.V. te Arnhem (1902-1908), 

20 april 1903, waarbij gesproken werd van ‘een huldeblijk’.
59  DV. nr. 8, 20 november 1909.  DV. nr. 8, 20 november 1909.  DV

tussen de verschillende standen kleiner maken of overbruggen, zoals hij zelf 
schreef: ‘Mij bezielde slechts één gedachte, namelijk de katholieken uit alle klas-
sen van de bevolking nader tot elkaar brengen; als er onderlinge waardering is 
gekomen tussen de verschillende klassen, dan is dit voor een deel ons werk.’54

Hij handelde hiermee geheel volgens Rerum Novarum en naar het thema van 
de vierde lezing van het triduüm dat plaatsvond bij de jubileumviering van de 
Vincentiusvereniging in Arnhem in 1898.55

Zijn geëngageerde inzet voor de armen in Arnhem ging ten koste van zijn 
gezondheid en putte hem uit.56 Naar zijn zeggen had hij er harten door gewon-
nen, maar had hij op het gebied van het recht en de rechtvaardigheid nog weinig 
gezien. ‘Uitgeput door den arbeid en neder gedrukt door gemis aan geldmiddelen, 
kwamen wij in eenen toestand van bewusteloosheid en in deze toestand kwam 
de dag dat wij verkregen onze benoeming tot notaris in Hulst.’57

In Arnhem bleek beslist waardering te bestaan voor zijn getoonde inzet. 
Op voorstel van de heer H. Cremers, secretaris van de vereniging Geloof en 
Wetenschap, die op vier november 1897 was opgericht en waarvan Van Dalsum 
de penningmeester was, stemde de Bijzondere Raad in Arnhem in om samen 
met de andere katholieke corporaties notaris Van Dalsum een afscheid aan te 
bieden bij diens vertrek naar Hulst.58 Bij dit afscheid in het verenigingsgebouw 
van de katholieke Volksbond sprak Van Dalsum een afscheidswoord dat de titel 
droeg ‘Het kennen van zijn tijd’. Helaas is de oorspronkelijke en volledige tekst 
hiervan verloren gegaan. Hij zei in het verenigingsleven gekozen te hebben voor 
de Christelijke Volksactie in de volle betekenis van het woord.59 Hij bedoelde 
hiermee de opbouw van een sociale samenleving waarbij elke christen zich 
betrokken moest voelen en waarin elke burger, christen of niet, zich thuis moest 
kunnen voelen. Politiek en verkiezingen, die hij zag als bronnen van onrust en 
splijtzwammen, dienden buiten de katholieke organisaties gehouden te worden. 

refereerde hier aan het populaire boek van Annes Johan Vitringa, Het smeult, 
moeten wij wachten tot de vlam uitslaat? 47 In dit werk analyseerde Vitringa onder 
het pseudoniem Jan Holland de verschillen tussen de oude en moderne armoede, 
waarbij de laatste werd geschetst als een macht in de staat, die zich niet zoals 
vroeger laat afschepen met een aalmoes of met een onderkomen in een liefdadig-
heidsgesticht.48 Voor de armen in de oude betekenis van het woord werd volgens 
Holland in de beschaafde, christelijke samenleving van nu wel zorg gedragen. 

 ‘Maar in plaats van deze ellendigen, die de hand om een aalmoes uitstrekten, 
zijn anderen gekomen, die knarsentandend de sterke vuist ballen, vuisten 
gegroeid aan armen, die centenaars kunnen verzetten. Deze tot arbeid ge-
schapen wezens noemen zich thans de armen. ’t Zijn fl inke arbeiders, die geen 
werk kunnen vinden, of wier arbeid, naar zij beweren, niet voldoende betaald 
wordt om in hun onderhoud en dat van hunne gezinnen te voorzien.’49

Zijn leven lang zou Van Dalsum zijn overtuiging uitdragen dat sociale mis-
standen niet met aalmoezen konden worden verholpen. Om die misstanden 
te bestrijden moesten alle katholieken zich daadwerkelijk inzetten voor meer 
rechtvaardigheid en ‘onder hen dienen Vincentianen de eersten te zijn’, aldus Van 
Dalsum in zijn brief aan Borret.

Naar aanleiding van zijn brief, die door de Hoofdraad werd opgevat als ‘grieven’ 
tegen de werkzaamheid en de wijze van werken van de Conferentie in Arnhem, 
besloot die om nog hetzelfde jaar de Conferentie in Arnhem te bezoeken.50 Een 
tweede effect was dat in 1902 de Eusebiusconferentie na uitvoerige interne 
discussie werd opgesplitst in twee delen: de nieuwe Eusebiusconferentie en de 
Conferentie van Walburga.51 Om de eenheid en samenwerking van beide confe-
renties te onderstrepen en uit te dragen werd gelijktijdig een Bijzondere Raad 
opgericht.52

Op zijn eigen, wat gehaaste wijze heeft Van Dalsum beslist beweging gebracht 
binnen de Eusebiusconferentie. Om hem, zoals Duffhues zegt, tot de categorie 
nieuwe bestuurders en nieuwkomers in Arnhem te rekenen, die op grond van 
ervaringen in hun vroegere woonplaats snel hun weg wisten te vinden in de 
katholieke beweging in Arnhem, lijkt te veel gezegd.53 Hij was geen bestuurder, 
woonde al enige jaren in Arnhem en had geen ervaring. Door bestudering van 
de sociale encyclieken Rerum Novarum en Rerum Novarum en Rerum Novarum Graves de communi re en door de aan-Graves de communi re en door de aan-Graves de communi re
raking met sociale misstanden kreeg hij oog voor de oorzaak van de problemen 
van armoede en drankmisbruik. Een daadkrachtige aanpak van de oorzaak werd 
vereist. Van Dalsum omschreef die aanpak als ‘het dienen van rechtvaardig-
heid’, maar gaf niet aan wat hij hieronder verstond. Voor hem betekende het in 
elk geval een grote persoonlijke inzet en plichtsbetrachting. Naar zijn mening 
diende een gelovige katholiek vooraan te staan in het streven naar recht en recht-
vaardigheid, waarbij naast de Schrift de pauselijke encyclieken en richtlijnen 
de leidraad voor het leven moesten zijn. Eigenlijk wilde hij de tegenstellingen 
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de Martinuskerk H.A.P.C. van Waarden. Beiden hadden hem leren kennen in de 
Eusebiusconferentie. Vooral voor kapelaan Van Waarden had Van Dalsum een 
grote waardering vanwege diens inzet voor de armen. 

 De vriendenkring vormde een vaste kring van jonge katholieke leken, intel-
lectuelen, juristen, kunstenaars, verlichte fabrikanten als Jan Vlekke en Jan 
van Besouw, en ook verschillende priesters.66 Velen van hen bekleedden een 
belangrijke maatschappelijke positie. Op de ledenlijsten, die tevens gebruikt 
werden als presentielijsten, prijkt een aantal bekende namen, zoals in 1900 
onder meer: advocaat mr. P.J.M. Aalberse, pastoor dr. A. Ariëns, de gebroeders 
Brom (historicus-priester en hoofdredacteur van Het Centrum dr. Gisbert Brom, 
letterkundige Eduard Brom en edelsmid Jan Brom), neerlandicus A. Poelhekke, 
kapelaan dr. H. Poels, advocaat mr. jhr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, de directeur 
van de suikerfabriek in Oud Gastel J. Vlekke, ambtenaar en president van de 
Leovereniging in Eindhoven mr. A. baron van Wijnbergen en vele anderen. 
Theunisse onderscheidt in de vriendenkring drie stromingen: een literaire, een 
artistieke en een stroming die sociale vernieuwing voorstond. Onder de club-
leden met een sociaal gerichte belangstelling rekent hij A. Ariëns, P. Aalberse, 
Ch. Ruys de Beerenbrouck, H. Pelster, H. van Dalsum, A. van den Dries, 
H. Ermann, R. Ledeboer, L. Poell, J. Vlekke en J. van Besouw. Een blijvend bestuur 
kende de vriendenkring niet, wel was er een regelingscommissie die in de eerste 
jaren bestond uit Gisbert Brom en dokter Van Gorkom.67

De vriendenkring vormde overigens geen eenheid, hoewel er vele initiatieven 
werden genomen die de katholieke emancipatie versnelden, zoals het ontstaan 
van het Thijmgenootschap, het tijdschrift Van Onzen Tijd en het Van Onzen Tijd en het Van Onzen Tijd Katholiek Sociaal 
Weekblad. Weekblad. Weekblad Er deden zich al spoedig tegenstellingen voor. Zo bestond er verschil 
van mening welke wegen bewandeld dienden te worden om de katholieke 
belangen zo goed mogelijk te behartigen en leefden er ook tegenstellingen van 
persoonlijke aard.68

Tijdens dit afscheid werd Van Dalsum tot erelid benoemd van de Arnhemse afdeling 
van de Katholieke Volksbond. Schertsenderwijs beloofde dr. P.J. Vullings, magister der 
dominicanen in Huissen, hem ‘op zijn bidprentje te willen drukken dat hij zijn dagen 
niet in ledigheid had doorgebracht’.60 Van Dalsum dacht nog jaren met weemoed aan 
dit afscheid, waarbij hem ongetwijfeld veel lof is toegezwaaid voor zijn inzet. ‘Wij 
konden Arnhem verlaten voor Hulst door velen gezegend in hun hart en verlieten 
Arnhem na eene afscheidsrede waarbij tegenwoordig waren personen uit alle maat-
schappelijke standen, de adel zat samen met den arbeider.’61

De Klarenbeekse Club in Arnhem

In het voorjaar van 1899 maakte Van Dalsum aantekeningen bij de vastenbrieven 
van de bisschoppen van Utrecht (over de encycliek Rerum Novarum), Breda en 
’s-Hertogenbosch (over de encycliek Sapientiae Christianae, de katholieke plichten) Sapientiae Christianae, de katholieke plichten) Sapientiae Christianae
en Roermond (over het christelijk huwelijk en huisgezin). Mogelijk was de Utrechtse 
vastenbrief een aanleiding om de encycliek Rerum Novarum uitvoerig te bestuderen.Rerum Novarum uitvoerig te bestuderen.Rerum Novarum 62

Zijn grondige samenvatting, met vele onderstrepingen, laat zien met welke ogen hij 
Rerum Novarum las: rechtvaardigheid en recht kregen een hoofdaccent.Rerum Novarum las: rechtvaardigheid en recht kregen een hoofdaccent.Rerum Novarum 63

Rond de eeuwwisseling moet Van Dalsum gevraagd zijn om lid te worden van 
de Klarenbeekse Club in Arnhem. Naast de Eusebiusconferentie was de Club een 
tweede vormende factor in zijn leven. Het lidmaatschap van deze vriendenkring, 
waaruit later zoveel katholieke leiders voortkwamen, werkte voor hem vooral 
katalyserend. In tegenstelling tot andere leden koos hij voor een geheel andere en 
beslist moeilijker weg. 

De Klarenbeekse Club startte op 17 mei 1899 als een vriendenbijeenkomst 
in Hotel Berg en Dal te Beek rond het koperen priesterfeest van dr. Gisbert 
Brom. Vanaf 1900 kwam men jaarlijks bij wijze van een reünie bijeen in Hotel 
Klarenbeek te Velp bij Arnhem onder leiding van Gisbert Brom, die volgens 
zijn aantekeningen uit 1902 ervoor waakte dat het aantal leden de vijftig niet 
te boven ging, dat de kring méér leken dan priesters telde én dat de doelstelling, 
namelijk onderlinge vriendschap en elkaar tot steun zijn in het openbare leven, 
leefde. ‘Vriendschap moet vooral in het openbare leven aanwezig zijn, alhoewel 
het particuliere volstrekt niet uitgesloten blijft.’ Meer nog ging het Brom om ‘de 
onderlinge samenwerking in de openbare actie, in het openbaar katholiek leven 
in ons land’, om ‘een ware geest van solidariteit. Mensschap is hier vooral wapen-
broederschap.’64 Naar aanleiding van de bijeenkomst in Klarenbeek spraken de 
leden al snel van de Klarenbeekse Club.65 Van Dalsum sprak van zijn vrienden-
kring. De Club telde aanvankelijk zesentwintig leden en groeide het jaar daarop 
al uit naar ruim veertig. Op deze tweede bijeenkomst, op 30 mei 1900, werd Van 
Dalsum lid. Wie hem introduceerde, is niet duidelijk. Mogelijk waren het de 
beide andere Arnhemse leden, de huisarts I.P.J. van Gorkom en de kapelaan van 
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78  DV. nr. 129, 16 maart 1912.  DV. nr. 129, 16 maart 1912.  DV
79  Rerum Novarum, 41. Zie bijlage 1.
80  Oud, Honderd Jaren, 190-192. 

de zogenoemde ‘sociale priesters’ te rekenen, zoals ook kapelaan Van Waarden. 
De bekentenis sterkte Van Dalsum in de gedachte dat een geestelijke zich buiten 
de politiek diende te houden, zoals de latere pauselijke aanmaning van de geeste-
lijkheid ook zou vragen. Zijn respect en waardering voor Ariëns waren groot. Juist 
door priesters als Ariëns, met slechts hier en daar een paar leken, was volgens Van 
Dalsum het sociale verenigingsleven onder de katholieken in Nederland op gang 
gekomen. Katholieke advocaten, doktoren en geestelijken gingen tijdens en na 
de spoorwegstaking van 1903 dit katholieke verenigingsleven echter zien als een 
belangrijk verkiezingselement en zij maakten van dit verenigingsleven ‘hulp-
troepen voor verkiezingsdoeleinden’.78 Vanaf dat moment waren zijns inziens 
politieke en persoonlijke belangen het verenigingsleven binnengeslopen. Een 
harmonieuze ontwikkeling van de maatschappij werd daardoor verstoord.

Wilde de maatschappij zich harmonieus kunnen ontwikkelen door een wissel-
werking van ideeën en omgang tussen de leidende klasse en de arbeidersstand en 
wilde de katholieke volksactie daarbij kunnen streven naar een verbetering van 
de rechtspositie van de werkman, dan mocht er volgens Van Dalsum géén politieke 
strijd binnen de katholieke verenigingen of binnen de katholieke sociale actie 
worden gevoerd.79 Welnu, in zijn ogen trad politiek als nieuw element juist wel 
op in het katholieke sociale leven: voor katholieke politici werden de katholieke 
arbeiders een middel om eigen doelen te bereiken, ze waren een verkiezingsfactor 
en stemvee geworden.80 De spoorwegstaking van 1903 betekende volgens hem 
een keerpunt in zijn denken, al zal hij later ook het overlijden van Schaepman 
(1903) en Leo XIII (1903) noemen als belangrijke gebeurtenissen. De staking, een
gevolg van een confl ict tussen stakende havenarbeiders en spoorwegpersoneel 
enerzijds en directies anderzijds, loste zich in eerste instantie harmonieus op 
zonder tussenkomst van de regering. In het vervolg op dit conflict deed het 
verkiezingselement zijn intrede, naar Van Dalsum meende.

Aanvankelijk was Van Dalsum van harte lid van de Klarenbeekse Club. Hij 
bezocht de reüniebijeenkomsten trouw. Op bewaard gebleven leden- en presen-
tielijsten van 1900, 1901, 1902, 1903 en 1907, wordt Van Dalsum vermeld. Hij 
zegt ook op de laatste bijeenkomst te zijn geweest.69 Hij herinnerde zich wande-
lingen en gesprekken met Jan Vlekke.70 Hij hielp Aalberse bij de opmaak van 
diens Katholiek Sociaal Weekblad in het eerste verschijningsjaar. Zo vroeg Aalberse Katholiek Sociaal Weekblad in het eerste verschijningsjaar. Zo vroeg Aalberse Katholiek Sociaal Weekblad
hem artikelen te bewerken en te corrigeren, zelfs reclame te maken voor het 
blad onder katholieke notabelen en bekende personen in Arnhem.71 Tegelijk 
waarschuwde Aalberse Van Dalsum dat hij wat meer op zijn gezondheid moest 
letten.72 Blijkbaar was hem Van Dalsums grote inzet voor de bevolking als 
Vincentiaan niet ontgaan. De verstandhouding tussen beide personen was in 
die eerste jaren blijkbaar opperbest. Van Dalsum bleef ook na zijn verhuizing 
naar Hulst in 1903 lid van de vriendenkring, hoewel hij een groeiend gevoel van 
vervreemding van zijn vrienden bespeurde.73

Voor Van Dalsum waren niet zozeer persoonlijke tegenstellingen oorzaak 
van deze vervreemding. Hij gaf er later enkele andere verklaringen voor. Een 
eerste verklaring lag in het feit dat de vrienden uit het gegoede katholieke milieu 
kwamen en daardoor ver af stonden van het leven van de gewone werkman en 
diens gezin, terwijl hij zelf was opgegroeid onder het gewone volk en daardoor 
een gemakkelijke band onderhield met de werkende klasse. Binnen de vrienden-
kring zag hij dit niet, al gold dit niet voor Alphons Ariëns. Dat hij zich inderdaad 
gemakkelijk onder gewone mensen bewoog, bleek wel uit de woorden bij de 
toost die dokter Van Gorkom tijdens een van de laatste bijeenkomsten, mogelijk 
was het bij zijn vertrek, op hem uitbracht: ‘Hij is eigenlijk niets anders dan een 
uitgebreide Vincentiaan!’74 Het bleek ook uit Van Dalsums woorden: ‘Ik ging 
teveel om met de kleine man als gelijke, als vriend en als medewerker in een tijd 
dat mijn vrienden dit nog niet deden.’57

 De belangrijkste verklaring voor de vervreemding was gelegen in de omgang 
van verschillende vrienden met de politiek. De Klarenbeekse Club hield zich de 
eerste tijd met de katholieke sociale actie bezig als debatingclub, waarin voor 
politiek en verkiezingen nog geen plaats was. Typerend hiervoor was de lezing 
die Ariëns in 1901 voor de clubleden hield over de in januari verschenen ency-
cliek over het arbeidersvraagstuk.76 Ariëns gaf op de bijeenkomst naar zijn zeggen 
slechts een indruk van de encycliek, geen wetenschappelijke verhandeling en 
wijdde veel aandacht aan de door de paus genoemde drie grote fouten waarin 
katholieken dreigden te vervallen bij het katholieke sociale werk: materialisme, 
politiek en liefdeloosheid. Waar de encycliek waarschuwde tegen het bedrijven 
van politiek binnen de katholieke verenigingen, bekende Ariëns dat hij zelf op 
dit terrein enkele jaren eerder een grote fout maakte door binnen het katholieke 
verenigingsleven wél een politiek stemadvies te geven.77 Zijn bekentenis kwam 
overeen met wat de encycliek van iedere katholiek wenste. De ruiterlijke erken-
ning van deze fout was voor de aanwezige Van Dalsum een reden om Ariëns tot 
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de communi re zei immers ook dat christelijke democratie niet op het ‘politieke de communi re zei immers ook dat christelijke democratie niet op het ‘politieke de communi re
terrein mag worden overgebracht’.86

Zodra politiek en verkiezingen het verenigingsleven binnendrongen, was 
volgens Van Dalsum de harmonieuze ontwikkeling van de maatschappij door-
broken. Dit gold zeker ook voor de katholieke sociale actie. Er was geen sprake 
meer van ‘Kerk en Volk, Volk en Kerk één: één in streven, één in middelen’.87

Politiek, zeker confessionele politiek, vormde volgens hem een gevaar voor de 
eensgezindheid en de naastenliefde onder de katholieken. De democratie van 
Aalberse kwam voor hem te veel van boven af, regelde voor mensen te veel vanuit 
partij of richting, terwijl juist van onderop een katholieke maatschappijvorming 
zou moeten plaatsvinden. Dit ‘bedroefde hem’, aldus Van Dalsum, ‘en omdat 
mijn oude vrienden wel begrepen dat ik met deze invloed in de Club niet mee 
kon gaan, hebben zij zich van mij ontdaan als een lastige vriend door mij niet 
meer te willen erkennen.’88 In een goed georganiseerde maatschappij kwamen 
volgens Van Dalsum alle krachten tot hun recht, was er ‘een harmonie tussen het 
streven van boven en dat van beneden’. De juiste harmonie moest gelegen zijn 
in een krachtig gezag dat samenging met persoonlijk initiatief. Helaas was deze 
harmonie nu in Nederland doorbroken. 

Uit het verloren gaan van de harmonie volgde een derde reden van vervreem-
ding van de Klarenbeekse Club. Hij zag niet alleen een splitsing binnen de katho-
lieke sociale actie, maar ook twee soorten priesters optreden in Arnhem en in 
de Klarenbeekse Club: sociale en politieke priesters.89 Van Dalsum rekende A. 
Ariëns (Enschede), dr. A. Smits van Waesberghe (Breda) en pastoor J.Th. te Braake 
en kapelaan Van der Waarden, beiden verbonden aan de Martinusparochie in 
Arnhem, tot de sociale priesters. Zij stelden zich dienend op, terwijl de politieke 
priesters in de katholieke sociale beweging een verkiezingsmiddel zagen en zich 
dwingend opstelden ten opzichte van de katholieke kiezers, ‘terwijl ze daartoe 
naar hun roeping het recht niet hebben’.90

In Arnhem had Van Dalsum zich als lid van de Vincentiusvereniging met de 
beoefening van de naastenliefde beziggehouden, in Hulst zou hij als notaris zich 
gaan inzetten voor de verbetering van de rechtspositie van de landarbeiders en 
de gewone man. In de encyclieken vond hij de basis voor beide elementen. Rerum 
Novarum zette hem op het spoor van een meer rechtvaardige wereld, waarin wel Novarum zette hem op het spoor van een meer rechtvaardige wereld, waarin wel Novarum

Verschillende leden van de Klarenbeekse Club zag hij vanaf die tijd politiek 
bedrijven. Vreemd genoeg richtte zijn kritiek zich niet op mr. A. baron van 
Wijnbergen, die binnen de katholieke sociale actie vanaf 1903 in Arnhem erg 
actief was en ook als voorzitter fungeerde van de katholieke kiesvereniging en de 
Vincentiusvereniging.81 Hij richtte zijn kritiek op Aalberse, onder wiens verant-
woordelijkheid een anoniem artikel was verschenen in diens blad De Voorhoede, De Voorhoede, De Voorhoede
waarin Van Dalsum ‘een drijver’ werd genoemd. Blijkbaar werd Van Dalsum als 
een principieel man beschouwd in zijn afkeuring van de door Aalberse gevolgde 
keuze in de katholieke sociale actie.

Karakterologisch moet Hendrik van Dalsum in de omgang geen gemakkelijk 
mens geweest zijn, zeker wanneer van zijn kant enig begrip en vooral geduld 
mocht worden verwacht. Het woord ‘drijver’ in het betreffende artikel en de 
latere uitlating van pastoor P.J. Plasschaert in Zelandia over zijn karakter hebben Zelandia over zijn karakter hebben Zelandia
beslist een grond van waarheid. Over zichzelf sprekend zei hij dat hij in zijn 
eerste jaren in Arnhem ‘wrokte’ bij het uitblijven van een daadkrachtig optreden 
door alle Vincentianen en de traagheid van de veranderingen: 

 ‘In Arnhem werd ik in de eerste jaren miskend, en ik gevoelde de miskenning 
en onwillig was er in mij gekomen een gevoel van wrok. Deelnemend aan een 
bedevaart naar Kevelaer bleef ik geheel onverschillig, maar op den derden dag 
vernederde ik mij in de kerk voor God en voor de mensen en ik overwon mij 
zelven in mijnen wrok. Sedertdien ontwikkelde zich de geest van zelfoverwin-
ning en de mens die zichzelven heeft overwonnen, staat krachtig.’82

Van Dalsum moest uiteindelijk niets hebben van de keuze van Aalberse, van 
wiens politieke activiteiten hij, naar zijn zeggen, op de laatste bijeenkomst van de 
Klarenbeekse Club ongewild persoonlijk getuige was geweest.83 Voor hem werd 
Aalberse de persoon die politiek in de katholieke sociale verenigingen toeliet, 
waardoor een ‘geest van staatsmacht kerk en godsdienst is binnengeslopen’.84

Van Dalsum doelde op een gesprek in zijn aanwezigheid tussen Aalberse en 
pater A. Rijken, dominicaan te Huissen en evenals Aalberse vanaf 1899 lid van de 
Klarenbeekse Club. Het gesprek ging naar zijn zeggen over de mogelijke kandida-
tuur van Aalberse te Almelo en de vereiste noodzakelijke steun van de katholieke 
geestelijkheid van het katholieke kiesdistrict. Daarmee erkende Aalberse het 
recht van pastoors om politieke verkiezingen in katholieke districten ‘te maken’, 
aldus Van Dalsum. De Voorhoede en de katholieke sociale actie waren volgens De Voorhoede en de katholieke sociale actie waren volgens De Voorhoede
hem in het leven geroepen met als eigenlijk doel te komen tot een bond van 
katholieke kiesverenigingen, die op hun beurt weer hun instructies kregen van 
de bisschoppen. Zo werden politiek en kerkelijk gezag bijeengebracht. Zo ‘heeft 
men zich van bovenaf meester gemaakt van het zweet en bloed van de kleine 
man die zich van onderop had georganiseerd’. Waar bleef echter het persoonlijke 
initiatief van beneden naar boven, waar wordt de wil van het volk gehoord?85 Van 
Dalsum wees confessionele partijvorming uitdrukkelijk af en hield politici voor 
het algemeen belang te dienen in plaats van het partijbelang. De encycliek Graves 
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bij uitstek voor een snellere bewustwording van het sociale vraagstuk dan waar 
ook. Noord-Frankrijk telde aan het einde van de negentiende eeuw het grootste 
aantal arbeiders van Frankrijk. In 1896 vormden de arbeiders 63 procent van 
de actieve regionale bevolking, terwijl zij in heel Frankrijk slechts 33 procent 
van de actieve bevolking uitmaakten.94 De textiel- en mijnindustrie waren hier 
debet aan. De arbeiders, mannen en vrouwen, leefden doorgaans in ellendige 
omstandigheden. 

De ontstaansgeschiedenis

De aanhangers van de katholieke Franse hervormingsbeweging noemden de 
beweging La Démocratie chrétienne, in navolging van het Congres in het Belgische La Démocratie chrétienne, in navolging van het Congres in het Belgische La Démocratie chrétienne
Mechelen in 1892.95

Vooral geestelijken gaven leiding aan deze beweging, die vroeg om hervor-
ming van bestuursinstellingen, open vakverenigingen, betere arbeidsvoorwaar-
den en vooral om democratie en inspraak van de arbeiders. Deze geestelijken 
werden de ‘abbés démocrates’ genoemd. De term werd voor het eerst gebruikt 
door de conservatieve krant La Gazette de France in 1896.La Gazette de France in 1896.La Gazette de France 96 Op een aantal kerke-
lijke congressen, onder andere in Reims (1896), Lyon (1897) en Bourges (1900), 
presenteerden deze ‘abbés’ zich als een sociale beweging die kerk en volk met 
elkaar wilde verzoenen. De ‘abbés’ grepen daarvoor naar het gedachtengoed van 
enkele sociaal voelende katholieke leken in Frankrijk als Léon Harmel, Frédéric 
Le Play, Albert de MunLe Play, Albert de MunLe Play  en René de la Tour du Pin en trachtten vanuit de oproep 
in Rerum Novarum een programma te ontwikkelen voor een christelijke demo-Rerum Novarum een programma te ontwikkelen voor een christelijke demo-Rerum Novarum
cratie.97 Niet alleen de programma’s verschilden, ook de wegen of de tactiek 
zoals Naudet het noemde, om de doelstellingen te bereiken. De boodschap van 
Rerum Novarum werd echter door de Franse pers in noordelijk Frankrijk in eerste Rerum Novarum werd echter door de Franse pers in noordelijk Frankrijk in eerste Rerum Novarum
instantie zeker niet omarmd. Slechts La Croix du Nord pleitte voor aanvaarding  La Croix du Nord pleitte voor aanvaarding  La Croix du Nord
en loyale propaganda.98 Onder de geestelijken werd Rerum Novarum aanvankelijk Rerum Novarum aanvankelijk Rerum Novarum
juist heel goed ontvangen. De ‘abbés démocrates’ verspreidden hun denkbeelden 
en commentaar op Rerum Novarum op de jaarlijkse bijeenkomsten in Val-des-Bois Rerum Novarum op de jaarlijkse bijeenkomsten in Val-des-Bois Rerum Novarum
bij Reims en in talrijke studiekringen in de regio. Parijs bleef de hoofdzetel van 
de ‘abbés’, waar Naudet met instemming van paus Leo XIII tot directeur van Le 
Monde was benoemd. Dat bezorgde hem en zijn eigen weekblad La Justice Sociale
een zekere autoriteit bij gelijkgezinde katholieken en het leek de verspreiding 

de standen bleven bestaan, maar gestreefd diende te worden naar een harmoni-
euze ontwikkeling van de maatschappij, omdat de standen geen vijanden van 
elkaar waren. De encycliek Graves de communi re leerde hem dat het niet enkel om Graves de communi re leerde hem dat het niet enkel om Graves de communi re
rechtvaardigheid ging, maar dat onderlinge liefde een noodzakelijke component 
in de katholieke volksactie was, ‘die als het ware de wet der rechtvaardigheid 
voltooit’, zoals de encycliek zegt. Meermalen schreef hij in zijn eigen tekst van 
Graves de communi re dat de katholieke volksactie rustte op de wet der onder-Graves de communi re dat de katholieke volksactie rustte op de wet der onder-Graves de communi re
linge liefde. Zoals Rerum Novarum had hij ook Graves uitvoerig bestudeerd en 
van onderstrepingen en notities voorzien, mogelijk naar aanleiding van de door 
Ariëns verzorgde inleiding op de encycliek in Klarenbeek. In de aantekeningen 
bij de tekst over rechtvaardigheid en naastenliefde verwees hij opnieuw naar Jan 
Holland.91 Waar de encycliek sprak over de sociale kwestie als een voor alles en 
uiteindelijk godsdienstig vraagstuk, noteerde hij: 

 ‘’t Is wel een broodquaestie redeneert men. 't Is waar, de broodvraag is één der 
grote vragen, maar de sociale quaestie is meer: zij is eene quaestie van recht en 
gerechtigheid. Zoo ze slechts een broodquaestie zou zijn, dan komt ten slotte 
alles neer op de vraag wie de meeste macht heeft, dan geldt het recht van de 
sterkste en is het onverschillig hoe men aan zijn brood komt, waaruit volgt: 
voor den arbeider die de krachtigste is, hij neemt het brood want niets belet 
het hem. Voor den patroon die de sterkste is: hij houdt wat hij kan.’92

Daadwerkelijke liefde voor de naaste moest volgens Van Dalsum een anarchisti-
sche en liefdeloze samenleving voorkomen.

Zoals we zullen aantonen, kwam Van Dalsum door het lezen van Gayrauds 
boek Les Démocrates chrétiens en Naudets krant Les Démocrates chrétiens en Naudets krant Les Démocrates chrétiens La Justice Sociale in contact met La Justice Sociale in contact met La Justice Sociale
een bijzondere stroming binnen het ultramontanisme in Frankrijk, die aanslui-
ting zocht bij de Derde Republiek. Aan deze beweging, ook wel die van de ‘abbés 
démocrates’ genoemd, ontleende hij zijn trouw aan de pausen, zijn visie op de 
gewenste verhouding tussen kerk en staat, en een actieprogramma om sociale 
hervormingen in de geest van de pauselijke encyclieken gestalte te geven. 

De ontstaansgeschiedenis en het verloop van de hervormings-
beweging van de ‘abbés démocrates’ 

De aanpak van het sociale vraagstuk, zoals Rerum Novarum voorstond, riep in Rerum Novarum voorstond, riep in Rerum Novarum
Europa en vooral in België, Frankrijk en Italië discussies op. De encycliek versnel-
de de organisatie van verschillende hervormingsbewegingen in Frankrijk, die 
vooral in het noorden en de omgeving van Lyon waren ontstaan. Het hoofd-
accent van de hervormingsbewegingen lag in het noorden, in Roubaix en Lille. 
Het waren de regio’s waar volgens N-J. Chaline het sociale katholicisme in 
Frankrijk zijn grootste ontwikkeling kende.93 De vitale geloofsgemeenschappen, 
de vroegtijdige industrialisatie en de wereld van de arbeider vormden een terrein 
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tijd volksvertegenwoordiger van hun regio in het Franse parlement: Gayraud 
voor Le Finistère (1897-1911) en Lemire voor Le Nord (1893-1928). Naudet had bij 
zijn verhuizing van Bordeaux naar Parijs een aantal prominente medewerkers uit 
verschillende Franse regio’s aan La Justice Sociale kunnen verbinden. Cornilleau La Justice Sociale kunnen verbinden. Cornilleau La Justice Sociale
noemt Max Thurmann die in het dertiende arrondissement in Parijs een groep 
jonge christen-democraten leidde, intellectuelen zoals George Fonsegrive (Parijs) 
en Jean Coulazon (Montpellier), verder Félix Moustier en Emmanuel Desgrées du 
Loû, oprichters van L’Ouest-Éclair (Bretagne/Normandië), Jacques Debout, die een L’Ouest-Éclair (Bretagne/Normandië), Jacques Debout, die een L’Ouest-Éclair
rubriek verzorgde over de jeugd, en de arts Dr. Langry.104

Een bijzondere rol speelde abbé Pierre Dabry (1862-1915) die sinds 1890 
verbonden was aan het Institut Catholique in Parijs en in 1895 voor studenten 
lezingen hield over de verhouding tussen het katholieke dogma en de democra-
tie.105 Op de grote nationale congressen van de hervormingsbeweging in Reims 
(1896) en Bourges (1900) was Dabry secretaris en rechterhand van voorzitter 
Lemire. Hij werd in 1897 redacteur van Peuple Français en richtte in 1898 het blad Peuple Français en richtte in 1898 het blad Peuple Français
Vie Catholique op met de bedoeling de onderlinge band van de congresdeelnemers Vie Catholique op met de bedoeling de onderlinge band van de congresdeelnemers Vie Catholique
van Reims te versterken.106 In 1903 werd hij directeur van Observateur Français. 
Van zijn hand verscheen Les Catholiques Républicains (1905), de journalistieke Les Catholiques Républicains (1905), de journalistieke Les Catholiques Républicains
geschiedschrijving van het Ralliement en de Démocratie chrétienne vanaf 1890. 
Hoezeer de ‘abbés’ in hun opvattingen van elkaar ook verschilden, zij wilden 
allen aan een rechtvaardiger samenleving in de geest van Rerum Novarum in het Rerum Novarum in het Rerum Novarum
republikeinse Frankrijk bouwen en dachten na over wat de katholieken hieraan 
konden bijdragen. Een grote belangstelling hadden zij ook voor de sociale hervor-
mingsbewegingen in het aangrenzende België en het Rijnland.107

Waaruit kwam deze Franse hervormingsbeweging voort en kunnen we iets 
meer zeggen over haar doelstelling? Wat voor soort verzoening tussen kerk en 
volk stond zij voor? Hoe stond zij tegenover de Derde Republiek?

Met de moderne wereld werd in de negentiende eeuw in Frankrijk de republiek 
bedoeld die de waarden en de instituties van 1789 had geërfd. Onder de Franse 
katholieken kon men twee houdingen tegenover de moderne wereld waar-
nemen. Er waren allereerst de liberale katholieken die weigerden haar zonder 
meer te veroordelen, die haar aanvaardden als een politieke realiteit of haar als 
ideaal ophemelden.108 Voor hen was het liberalisme de doorbreking van het abso-
lutisme. De katholieke liberalen streden voor een volledige erkenning van de 

van de christen-democratische denkbeelden gemakkelijker te maken. Door tegen-
werking van monarchistische katholieken en La Croix kwam La Croix kwam La Croix Le Monde uiteindelijk Le Monde uiteindelijk Le Monde
niet van de grond.99 Maar de tegenwerking temperde het enthousiasme van de 
‘abbés’ en hun aanhang niet. In amper tien jaar tijd werden 53 congressen belegd 
op regionaal en nationaal vlak om zoveel mogelijk gelijkgezinden te bereiken.100

Men kende al vlug een eigen verenigingsblad La Démocratie chrétienne, waarvan de 
abbés Paul Six en Jules Bataille de oprichters waren en dat haar eerste regionale 
congres in 1893 in Reims hield.101

De vormgeving van een eigen organisatie stond bij de hervormingsbeweging 
niet voorop en ook dat kenmerkte de christen-democraten. Eerst en vooral 
besteedden zij aandacht aan de arbeiders. Op bijeenkomsten van honderden 
arbeiders werd Rerum Novarum uitgelegd en van commentaar voorzien door 
de ‘abbés’ Garnier, Naudet en Decrouille, wat door de burgerlijke autoriteiten 
bepaald niet toegejuicht werd. Dit was begrijpelijk omdat verschillende ‘abbés’, 
zoals Six en Bataille, geen toekomst zagen in gemengde verenigingen van werk-
gevers en werknemers en ijverden voor vakverenigingen van enkel werknemers, 
naast die van de werkgevers. Dit denkbeeld was in strijd met de boodschap van 
Rerum Novarum.102

Niet louter de (textiel)industrie bij de steden was het werkterrein van de ‘abbés’. 
In het westen en zuidoosten van het land gaven ze ook aandacht aan de slechte 
economische positie van de landarbeiders en kleine boeren, die afhankelijk waren 
van een slecht functionerend kredietstelsel. Deze afhankelijkheid verminderde 
toen de Lyonese advocaat Louis Durand in 1893 de eerste Raiffeisenbank opricht-
te.103 Er zouden er vele volgen. Of daarmee ook de ideologie van de hervormings-
beweging doordrong op het platteland, blijft een vraag, zoals we verderop zullen 
zien. 

Ondanks tegenwerking van de zijde van notabelen, werkgevers en behouds-
gezinde katholieken ontving de hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’ 
in de eerste helft van de jaren negentig de nodige steun van de hoogste kerkelijke 
overheid. Zo werd Léon Harmel door paus Leo XIII ontvangen en geëerd voor 
de sociale hervormingen in zijn textielbedrijf en hadden de Franse christen-
democraten van kardinaal Mariano Rompalla in 1894 de goedkeuring gekregen 
voor hun verenigingsblad La Démocratie chrétienne. Verder stonden verschillende 
Fransen bisschoppen, zoals kardinaal Langénieux, aartsbisschop van Reims, 
sympathiek tegenover de beweging. De geestelijken trokken in hun moeilijke 
strijd voor hervormingen de aandacht van gelijkgezinde katholieken over de 
grens, vooral in België.

Onder de grote groep ‘abbés démocrates’ waren Naudet (1859-1929), Gayraud
(1856-1911) en Lemire (1853-1928) in het oog lopende priesters, omdat zij door 
middel van hun publicaties en door hun politiek optreden de ideeën van de 
christen-democraten gemakkelijk konden uitdragen. Twee van hen waren lange 
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had aanvankelijk geweigerd om de seculiere samenleving te aanvaarden en het 
verlies aan kerkelijke invloed te accepteren. In de loop der jaren echter werd hun 
droom van een christelijke sociale orde verstoord door geloofsafval, afnemende 
macht van de geestelijkheid en ontkerkelijking.116 Een van hun pogingen om 
kerkelijke invloed terug te winnen was de oprichting van het Oeuvre des Cercles 
catholiques d’Ouvriers, in 1871 in Parijs, door Albert de Mun en René de la Tour 
du Pin en veel sympathisanten, zoals Robert de Mun, Léon Gautier, Armand 
Ravelet en Maurice Maignen. Een beweging van ‘intransigeante’ maar sociaal- 
voelende katholieken, die aanvankelijk sterk op de inbreng van leken dreef. Zij 
wilden een kring met een eigen kapel. De kring moest een schuilplaats worden 
voor de katholieke arbeiders, zodat gewerkt kon worden aan de ontwikkeling 
van hun geloof en caritas beoefend kon worden. Een katholieke arbeider moest 
zich als een apostel van het geloof onder zijn mede-arbeiders bewegen. Ook 
verenigingen voor onderlinge hulp, spaarbanken en fondsen voor gezinsonder-
steuning dienden er een schuilplaats te vinden. Verder kon in de kring aandacht 
gegeven worden aan de algemene ontwikkeling van de arbeiders. Vooral dit laat-
ste werd belangrijk gevonden en daarom moest de kring een volksbibliotheek 
herbergen en lezingen laten houden door patroons en werkmeesters. Zo konden 
werknemers ook beter worden toegerust voor hun beroep. Een kring zou ook 
mogelijkheden voor verantwoorde ontspanning en tijdverdrijf moeten bieden, 
zoals de mogelijkheid tot biljartspel.117

Met dit ideaal voor ogen wilden de oprichters aan de gegoede klasse van conser-
vatieve katholieken de gelegenheid bieden zich in te zetten voor de arbeiders-
klasse en de allerarmsten. Hun oproep in maart 1871 aan alle mensen van goede 
wil in de Parijse wijken ging gepaard met de waarschuwing dat de Revolutie bijna 
haar doel bereikt had ‘door van het brein van de fi losofen af te dalen naar het hart 
van de natie: de arbeiders’. Voorkomen moest worden dat de arbeiders in handen 
vielen van de Revolutie en het socialisme. De enige remedie was de onmiddellijke 
aanpak van de ontwikkeling van de arbeiders.118 Om dit doel te bereiken werd 
een netwerk van kringen opgezet over heel Frankrijk, met regionale en nationale 
bijeenkomsten. Daarmee gaven zij een eerste politieke aanzet voor de christelijke 
sociale beweging en gingen zij een andere weg op dan de vele katholieke vereni-
gingen die louter caritatief werkzaam waren, zoals die van Frédéric Ozanam. Door 
zijn basis was het Oeuvre des Cercles catholiques d’Ouvriers natuurlijk politiek 
gekleurd en ook niet vrij van kerkpolitieke bedoelingen. Opgericht vanuit het 

nieuwe orde die de revolutie had gebracht. De kerk moest volgens hen de nieuwe 
samenleving erkennen zoals ze de vrijheidsbomen had gezegend, haar haar weg 
laten zoeken zónder deze opnieuw te dicteren.109

Er waren ook katholieken die zich van deze moderne wereld afwendden en die 
volgens Mayeur een absoluut ‘nee’ uitspraken tegen een maatschappij die voort-
kwam uit de renaissance, de reformatie en de revolutie.110 Een stroming die ook 
wel het ‘catholicisme intransigeant’ wordt genoemd en zichzelf op vele manieren 
affi cheerde, bijvoorbeeld als antimodern, antirevolutionair en pro-monarchis-
tisch, antiliberaal en antisocialistisch.111 Veel katholieke sociale hervormers in 
Frankrijk, leken en priesters, voelden een sterke verbondenheid met dit ‘catho-
licisme intransigeant’: ze ontleenden er hun gedachten aan én deelden vaak 
eenzelfde persoonlijk verleden met het devotionele katholicisme, dat ondermeer 
een sterke betrokkenheid kende bij de paus-martelaar Pius IX. Historisch gezien 
stelde het ‘catholicisme intransigeant’ zich op tegenover het liberale katholi-
cisme dat leunde op de liberale orde en een door individualisme gekenmerkt 
kapitalisme. Beide werden gezien als de twee vleugels van de katholieke partij.112

Poulat waarschuwt om te generaliserend te spreken over deze stromingen. Het 
katholicisme heeft meerdere achtereenvolgende variëteiten van ‘intransigean-
tisme’ gekend: ‘Men kan spreken van een school met meerdere klaslokalen en 
men verandert niet van school wanneer men van kardinaal Pie naar kardinaal 
Mermillod gaat, of van Freppel naar Ketteler.’113 Poulat spreekt van een inte-

graal katholicisme vanaf het 
moment dat een richting van 
het oude ‘intransigeantisme’ 
de sociale kwestie tot haar 
zorg maakte.114 Zo spreken 
we in navolging van Poulat 
verder over ‘integraal-katho-
licisme’ en ‘integraal-katho-
lieken’. De katholieken die dit 
integraal-katholicisme verte-
genwoordigden, vormden de 
basis van de sociale hervor-
mingsbeweging van de ‘abbés 
démocrates’. Zij bedienden 
zich van de (neo-) thomis-
tische filosofie als wapen 
tegen het individualisme en 
de moderne gedachte.115

Het ‘oude intransigeantis-
me’ dat sterk gekleurd werd 
door de Franse monarchisten, 

Paus Pius IX 
(collectie Katholiek Documentatie Centrum/KLiB, Nijmegen)
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van 25 juni 1888.

en waarden. Hier moest het christendom opnieuw worden ingeplant. Hoewel de 
jongste hervormers democratisch wilden zijn, weigerden zij categorisch een beroep 
te doen op ‘het liberalisme’.123 Geen van de ‘abbés démocrates’ prees het liberalisme 
als economische stroming. Integendeel, men bestreed de liberale economie. Wel 
omarmde men de burgerrechten. Zoals Poulat schrijft, was het liberalisme in hun 
ogen even centralistisch en expansief als de overleden monarchie.124 Het libera-
lisme als economische stroming trok zich volgens hen niets aan van enige demo-
cratie en werd door hen gezien als de oorzaak van veel kwaad. Dit was volgens 
Mayeur ook de reden waarom de hervormers trouw waren aan de Syllabus.Syllabus.Syllabus 125

Voor abbé Lemire was de encycliek Libertas praestantissimum bonum (1888), Libertas praestantissimum bonum (1888), Libertas praestantissimum bonum
die het liberalisme veroordeelde, toch ook een bevestiging van de waarde van 
moderne vrijheden.126 Zijn opstelling laat zien hoe verschillend er tegen Libertas
werd aan-gekeken, al naar gelang de richting waartoe men behoorde. Zo schreef 
Maumus een theologie van het Ralliement. In tegenstelling met wat de réfractaires 
beweerden, toonde hij aan dat de verschillende veroordelingen in de Syllabus niet Syllabus niet Syllabus
de liberale verworvenheden, zoals het algemeen kiesrecht, betroffen.127 Voor de zeer 
behoudende en monarchistische katholieken was de encycliek niet streng genoeg 
in haar veroordeling van het liberalisme, voor katholieken die openstonden voor 
bepaalde liberale verworvenheden bood de encycliek juist aanknopingspunten 
voor idealen als vrijheid en gelijkheid. Treffend werd dit verwoord in een artikel 
in Le Correspondant, Le Correspondant, Le Correspondant Le Pape et la liberté, waarin de behoudende kringen werd voor-Le Pape et la liberté, waarin de behoudende kringen werd voor-Le Pape et la liberté
gehouden dat de paus géén algemene veroordeling van hét liberalisme had uit-
gesproken. De zogenaamd liberaal-katholieken werden er omschreven als gelovigen 
die katholiek én liberaal konden zijn: katholiek vóór alles in geloofszaken en in 
gehoorzaamheid aan de kerk, liberaal op het publieke domein bij hun vrije zoek-
tocht naar zekerheden voor al het goede voor staat en kerk in de wereld van nu. 
‘Werd dit nu door de encycliek verworpen?,’ vroeg de krant retorisch.128

Voor de Franse geestelijken rond Lemire boden de genoemde encyclieken van 
Leo XIII een uitweg en een legitimatie om de kerk weer met het volk te verzoenen. 
Of beter gezegd: om de kerk te laten leren leven met de moderne vrijheden. Lemire 
draaide namelijk het uitgangspunt van het oude ‘catholicisme intransigeant’ 
om. Het ging hem niet om de stichting van een christelijke staat die als doel 
had een al overleden christelijke samenleving in stand te houden, maar om de 
vorming van een nieuwe christelijke samenleving waarop een nieuwe christe-

‘intransigeantisme’, werd het Oeuvre des Cercles catholiques d’Ouvriers begeleid 
door paters jezuïeten die als aalmoezeniers en directeuren functioneerden en 
met hun tijdschrift Civiltà Cattolica invloed uitoefenden. De arbeiders die eraan Civiltà Cattolica invloed uitoefenden. De arbeiders die eraan Civiltà Cattolica
deelnamen, dienden vanzelfsprekend katholiek te zijn en hun zondagsplicht 
te vervullen. Maar zware godsdienstige plichten werden hen niet opgelegd. 
Belangrijker was dat deze arbeiders, zoals gezegd, in eigen kring als apostelen 
zouden functioneren om bij te dragen aan de kerkelijke strijd tegen de kinderen 
van de Revolutie: het liberalisme en socialisme.

Het ontwikkelingswerk dat de kringen voor de katholieke arbeiders op gang 
brachten, ondervond volgens E. Lecanuet niet overal sympathie van de lokale 
geestelijkheid en kerkelijke overheid. Daarbij waren de aanhangers van liberale 
en socialistische partijen bang voor nieuwe kerkelijke invloed op het publieke 
domein. Ondanks het vele werk dat de oprichters verzetten, viel de groei na 1875 
terug. Verschillende vooraanstaande leden van het Oeuvre oriënteerden zich 
met gelijkgestemde, sociaal bewogen katholieken, op jaarlijkse bijeenkomsten 
in Fribourg. Er bestond dus al vóór de verschijning van de oproep van Rerum 
Novarum een katholieke hervormingsbeweging onder sociaal voelende vertegen-Novarum een katholieke hervormingsbeweging onder sociaal voelende vertegen-Novarum
woordigers van het ‘intransigeantisme’. Ook in België, Duitsland en Italië beston-
den ruim voor de verschijning van Rerum Novarum sociale bewegingen onder de Rerum Novarum sociale bewegingen onder de Rerum Novarum
katholieken, die overigens wel in opzet en geschiedenis van elkaar verschilden. 
In die zin was de verschijning van Rerum Novarum geen onverwachte auctor van Rerum Novarum geen onverwachte auctor van Rerum Novarum
sociale bewogenheid, maar kwam de encycliek op tijd om sturing te geven aan 
die bewogenheid.119

De sociale beweging van het Franse ‘intransigeantisme’ bleef elitair en ook na 
de verschijning van Rerum Novarum behield ze haar overwegend aristocratisch 
karakter. Binnen deze beweging sloeg Harmel met anderen een meer democrati-
sche richting in. Harmel erkende bijvoorbeeld dat gemengde vakverenigingen niet 
werkten en richtte in 1892 in zijn fabriek christelijke studiekringen van arbeiders 
op om het sociale vraagstuk te bespreken.120 Zo werd een richting van het Oeuvre 
des Cercles catholiques d’Ouvriers een opstap voor verschillende abbés voor een 
democratisch gekleurde hervormingsbeweging. Zij trokken zich de sociale kwestie 
aan en, anders dan een politieke of confessionele partij, wilden zij er voor de héle 
samenleving zijn. Bij hun hervormingsvoorstellen voor een herinrichting van de 
samenleving oriënteerden zij zich op de encyclieken en uitspraken van Leo XIII.121

Hierom werden zij, zoals hierboven gezegd, integraal-katholieken genoemd.
De publicatie van de encycliek Au milieu des sollicitudes (1892), waarin paus Leo Au milieu des sollicitudes (1892), waarin paus Leo Au milieu des sollicitudes

XIII de instellingen van de Derde Republiek erkende, een einde wilde maken aan 
de controverse rond het concordaat en daarom bij de Franse katholieke monarchis-
ten aandrong op de aanvaarding van de Republiek (le Ralliement), betekende voor 
de integraal-katholieken een fl inke steun in de rug.122 Evenals hun voorgangers 
wilden ook zij godsdienst en geloof weer tot centrum van het leven en de maat-
schappij maken. Die maatschappij was de Derde Republiek met haar instellingen 



68 69

129  Mayeur, Un prêtre démocrate, 50.
130  Mayeur, Un prêtre démocrate, 53, 58.
131  Van Dalsum beriep zich op Immortale Dei voor de scheiding tussen kerk en staat tijdens een lezing in Goes op 25 Immortale Dei voor de scheiding tussen kerk en staat tijdens een lezing in Goes op 25 Immortale Dei

november 1906. Zie hiervoor hoofdstuk 3.
132  Mayeur, Un prêtre démocrate, 50.
133  Mayeur, Un prêtre démocrate, 52 ; aldaar verwijzing naar Bossuet, Discours, 3e deel, hfst. 3.
134  Mayeur, ‘Les abbés démocrates’, 245.
135  Gayraud, Les Démocrates Chrétiens, 10-14.
136  Gayraud, ibidem, 15-22.
137  Lenervien, P.M., ‘Confessionels ou non confessionels?’ in La Justice Sociale van 22 april 1899. Geciteerd door Mon-La Justice Sociale van 22 april 1899. Geciteerd door Mon-La Justice Sociale

tuclard, Consciense religieuse, 149.
138  Montuclard, Consciense religieuse, 163.
139  Verslag van abbé Gibier over het pastorale werk in de St. Paternusparochie van Orléans in: Dabry, Les Catholiques 

Républicains, 484-486.
140  Gayraud, Les Démocrates Chrétiens, 30.
141  Gayraud, Les Démocrates Chrétiens, 21.
142  Dabry, Les Catholiques Républicains, 414-415; Cornilleau, De Waldeck-Rousseau à Poincaré, 38.
143  Gayraud, Les Démocrates Chrétiens, 179.

wisselwerking tussen opgedane ervaringen en refl ecties. Ook namen geestelijken 
hun eigen werkzaamheden onder de loep.139 Daarbij zagen de ‘abbés’ de sociale 
en politieke democratie als gelukkige resultaten van vooruitgang én als vruch-
ten van het evangelie. Het evangelie zag de mens immers als een sociaal wezen 
dat banden van broederschap onderhield met anderen die, evenals hij zelf, van 
goddelijke oorsprong waren en een bovennatuurlijke bestemming hadden.140

Wat precies onder politieke democratie verstaan moest worden en welke vorm 
deze diende te krijgen, stond bij hen op het tweede plan en was op dat moment van 
later zorg. Men wilde immers géén politieke maar een sociale ‘partij’ zijn.141 Wat de 
politieke houding van de christen-democratische partij moest zijn kwam wel ter 
sprake tijdens het eerste Nationale Kerkelijke Congres van Reims (mei 1896), maar 
ook daar was de politieke keuze nog ondergeschikt aan de aandacht voor de sociale 
zorg. Sommige christen-democraten wezen op het gevaar groeperingen van zich te 
vervreemden, wanneer de christen-democratie zich onverbloemd zou uitspreken 
vóór de Republiek, anderen wilden juist geen halfslachtige opstelling. Reims liet de 
verschillende groeperingen van christen-democraten vrij in hun politieke opstel-
ling. Indien men zich echter op het terrein van de politiek wilde begeven, moest 
men zich een ‘democratische republikein’ noemen.142

Omdat de discussie over de politieke houding van de hervormingsbeweging 
niet leidde tot een formele keuze en de vaststelling van een politiek programma, 
lag het accent op de sociale vormgeving van de samenleving. Ook daarover werd 
vanaf het begin verschillend gedacht. Zo hield Albert de Mun pleidooien voor 
corporatisme en gemengde vakverenigingen en verheerlijkte Naudet in het 
begin het corporatisme in de middeleeuwen.143 De textielfabrikant Harmel en 
de ‘abbés’ Six en Bataille zagen al spoedig in dat gemengde vakverenigingen 
van arbeiders en patroons niet werkten. Zij sloegen een andere weg in door met 
de gemengde vakverenigingen en het traditionele corporatisme te breken. Een 
heel ander en pijnlijk voorbeeld was de totaal verschillende opstelling van de 
‘abbés démocrates’ bij de Dreyfusaffaire. Minderheden als joden en vrijmetselaars 
konden volgens sommige ‘abbés démocrates’ nauwelijks aanspraak maken op 

lijke staat gevestigd kon worden.129 De kerk moest zich verzoenen met de demo-
cratie, maar alleen een scheiding van kerk en staat zou deze verzoening met het 
volk mogelijk maken.130 Ook Gayraud beriep zich op encyclieken van Leo XIII. 
Hij voegde aan zijn Les Démocrats Chrétiens twee bijlagen toe, een uittreksel van 
Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana (1885), waarin een onderscheid 
tussen het kerkelijke en burgerlijke domein werd gemaakt, en een uittreksel van 
Rerum Novarum.131 De ‘abbés démocrates’ accepteerden de sociaal-democratie en 
verschillende geestelijken, zoals Dabry, Gayraud, Naudet en Lemire, aanvaardden 
ook de politieke democratie als een eigen terrein met een eigen doelstelling.132

Lemire citeerde tijdens zijn gehele politieke loopbaan Jacques-Bénigne Bossuet: 
‘La politique a pour but de rendre la vie commode et les peuples heureux.’133

Men wilde als katholiek echter ook een volwaardig republikein zijn. Bij deel-
name aan het kiesrecht hoorde ook het zich verkiesbaar stellen voor politieke 
functies, ook al was men priester. Dit gold in elk geval voor Gayraud en Lemire. 
Zo ontstond in het hart van de hervormingsbeweging van de ‘abbés democrates’ 
een sterke vermenging van geloof, sociale actie en politiek, die later door Pius X 
en Pius XI zou worden afgekeurd.134

Na het eerste regionale congres van de ‘sociale katholieken’ in 1893 in Reims ging 
men de term christen-democraten en christen-democratie gebruiken en vanaf 
1896 werden, zoals eerder gezegd, de geestelijken in deze beweging aangeduid als 
‘abbés démocrates’. De voorzichtige eerste organisatie bood jonge geestelijken in 
het noorden van Frankrijk een gelegenheid om eigen ideeën over de aanpak van 
het sociale vraagstuk naar voren te brengen. Hoewel christen-democraten prak-
tisch eenzelfde doelstelling hadden, namelijk een méér rechtvaardige samen-
leving tot stand brengen, bleven programma’s, aandachtsvelden en actiebeleid 
verschillen. Er waren echter duidelijke punten van overeenstemming.

Het belangrijkste kenmerk van de bewegingen was de omarming van de 
democratie, democratie vóór en dóór het volk. Voor christen-democraten was de 
democratie een aanvaard politiek en sociaal feit en zij erkenden het socialisme 
als een democratische beweging die een rechtvaardiger herverdeling van de 
opbrengst van de arbeid voorstond en achtten dit een niet te miskennen feit.135

Hier vonden christen-democraten een aanknopingspunt: democratie begrepen 
zij in de eerste plaats als zorg voor het algemeen welzijn. Die zorg kende een 
ontwikkeling, waaraan christen-democraten wilden bijdragen.136 Zo beschouwd 
zou men de beweging van de abbés als een praktijkschool kunnen zien, waarin 
men zichzelf en anderen leerde wat democratie voor katholieken kon betekenen 
op het sociaal-economisch terrrein en op het gebied van opvoeding en onder-
wijs.137 Dit was, zoals Montuclard het noemt, de nieuwe wijn die de ‘abbés’ voor 
kerk en samenleving schonken en hun manier om de kerk te leren hoe met de 
nieuwe vrijheden kon worden omgegaan.138 De kennismaking met de arbeids-
vloer zorgde tijdens de vele bijeenkomsten in kleiner en groter verband voor een 
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het openbaar onderwijs als feit aanvaarden. Zo werden vele ideeën aangedragen 
en besproken om de kloof tussen kerk en wereld te dichten. 

Hoe open en weinig gestructureerd de beweging van de abbés tijdens het 
Congres in Reims in het voorjaar van 1896 nog was, liet ook de bijeenkomst van 
de lokale christen-democraten in Lyon in het najaar van 1896 zien. Meedrijvend 
op de roem en de impact van de bijeenkomst in Reims organiseerde La France 
libre, de krant van Edouard Drumont, in Lyon ook een ‘Nationaal Congres’ van 
christen-democraten. Onder deze vlag vergaderden echter niet alleen de christen-
democraten, maar nog drie andere katholieke groeperingen.148 Het betrof ook 
bijeenkomsten van de Nationale Unie en van katholieken die zich keerden tegen 
joden en vrijmetselaars. De anti-joodse bijeenkomst stond onder leiding van 
Drumont zelf (1844-1917), auteur van La France Juive (1886),149 en zorgde voor een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis van de hervormingsbeweging. Verschillende 
katholieken en geestelijken, zoals abbé Gayraud, namen van deze anti-joodse 
gezindheid geen afstand, maar wakkerden deze juist aan.150

Was er op het Congres in Reims (1896) nog sprake van een verzameling van 
allerlei groeperingen en unies, tijdens een volgend congres in Lyon (december 
1897) kreeg de organisatie meer vorm door de aanstelling van een Algemeen 
Bestuur met Harmel als voorzitter en Lemire als secretaris-generaal en een Raad 
van priesters, werknemers en intellectuelen.151 Er was nu wel sprake van een 
groei naar meer eenheid, maar er was zeker nog geen homogeniteit. Veel tijd tot 
bezinning werd de christen-democratie niet gegund, omdat de heftige ontwik-
kelingen rond de affaire Dreyfus de politieke agenda in Frankrijk bepaalden en 
ook de christen-democratische beweging tot een keuze dwongen.152

Zo men de hervomingsbeweging van de christen-democraten niet laat eindigen 
na de verkiezingsnederlaag van de katholieke groeperingen in 1902 en de pause-
lijke veroordeling van de onafhankelijke koers van Italiaanse christen-demo-
cratische bewegingen (Bologna, 1903), dan vond de evolutie van de christen-
democratie rond Lemire haar hoogtepunt in 1907, toen de christen-democraten 
zich afwendden van andere katholieke groeperingen en zich met republikeinse 
partijen verbonden. Volgens Montuclard was er op dat moment voor de christen-
democraten sprake van een volledige scheiding van kerk en staat, van katholiek 
en burger zijn. Hij verwijst naar het artikel van Dabry Une lettre. Faisons un parti.153

de verworvenheden van de Déclaration, zoals godsdienstvrijheid en gelijkheid, 
terwijl anderen juist opkwamen voor die minderheden.

Men moet dus het begrip democratie in de beginperiode van de beweging 
van de ‘abbés démocrates’ niet eenduidig opvatten. De ‘abbés’ aanvaardden de 
Republiek met de grondwet en verstonden democratie vooral als participatie. 
Participatie kan het kernwoord van de christen-democraten worden genoemd.144

Andere elementen van de moderne tijd die geaccepteerd werden, waren volks-
soevereiniteit, gelijkheid, vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van godsdienst. Naast hun idealen wisselden de abbés ook concrete 
programma’s uit om hun idealen te kunnen verwezenlijken.

De voorzichtigheid en openheid van de christen-democratische beweging 
strookte niet met de katholieke beweging van Marc Sangnier (1873-1950), die 
in diezelfde periode onder studenten grote opgang maakte. In tegenstelling tot 
de christen-democraten, onder wie zich veel priesters bevonden, wilde deze 
charismatische leek geen hervormingen van verschillende instellingen en 
bestuursvormen, maar een aanpak van de opvoeding van jonge arbeiders. Hij 
richtte zich volledig op het jeugdwerk en stichtte eerst in Parijs en later in het 
hele land volksuniversiteiten waar jonge arbeiders zich konden ontwikkelen en 
contacten onderhielden met jonge intellectuelen. De band tussen de verschil-
lende afdelingen werd onderhouden door het in Parijs uitgegeven blad Le Sillon
en de krant L’Éveil démocratique. Sangnier zag de republikeinse democratie, die na 
1898 wel beschouwd werd als een éénpartijdemocratie van extreem links, als het 
hoogste ideaal, ‘een maximum van bewustzijn en burgerlijk verantwoordelijk-
heidsgevoel’.145 Volgens hem diende deze democratie gekerstend en verdedigd te 
worden door personen van hoog moreel en intellectueel niveau. Om personen 
te enthousiasmeren voor de Franse democratie zocht hij eerst steun in sociaal-
katholieke kringen. Later, vanaf 1906, stond de beweging open voor iedereen en 
veranderde het ideaal van kerstening van de republiek door jonge arbeiders tot 
een politieke beweging, die Pius X in 1910 verbood.146

In Reims (1896), waar kapelaan Alphons Ariëns als enige Nederlandse priester 
aanwezig was, waren doen, handelen en vooral afstemmen op nieuwe behoeften 
van de arbeiders en de armen, dé grote kernpunten.147 Men wilde vernieuwing 
van de arbeidswetgeving en mogelijkheden voor scholing van de arbeiders. 
Geestelijken wezen elkaar ook op de noodzaak van een betere en vooral adequa-
tere scholing van de clergé. Nu ook de werken van liefdadigheid de arbeiders 
niet bereikten en als ineffectief werden ervaren, moest worden ingezien dat de 
strikt religieuze bediening niet voldoende was om de massa’s die uit de kerk 
wegbleven, nog te bereiken. Over het onderwijs dacht men genuanceerd. Men 
toonde zeker geen algemene bijval voor het katholiek onderwijs, al vond men 
neutraal of openbaar onderwijs eigenlijk niet mogelijk. Anderzijds wilde men 
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nige struiken en muren omgeven tuin waar nog maar heel weinig mensen 
binnen kunnen komen. Zal de conservatieve groep wel ooit de democratie 
accepteren? Zij zouden toch moeten begrijpen dat de democratie, evenmin als 
Frankrijk, nooit van het toneel zal verdwijnen?’ 

Het gaat Naudet blijkbaar om meer dan een acceptatie van de verworvenheden 
van de Revolutie, om meer dan een aanpassing van de kerk aan die verworven-
heden. Moderniteit betekende voor Birot, Fonsegrive en Naudet ook: bij hun tijd 
willen horen. Naudet verwees naar Le caractère et le rôle du prêtre contemporain van 
Birot om te wijzen op de verlammende werking die van een gesloten katholi-
cisme uitging. In het evangelie ging het juist om een open houding tegenover 
de samenleving.159 Wie zich wil overtuigen van de ‘onbeweeglijkheid’ van de 
conservatieven leze het kort hierna verschenen werkje Les Erreurs des Démocrates 
de la Justice sociale van abbé Albin, die met een fi leermes zinsneden en artikelen 
uit dertien jaargangen van La Justice Sociale ontleedde in zijn zoektocht naar La Justice Sociale ontleedde in zijn zoektocht naar La Justice Sociale
overdrijvingen, halve waarheden en onwaarheden van de ‘abbés démocrates’, 
zonder de context te willen verstaan of de intentie en oprechte bedoelingen van 
schrijvers als Naudet en Dabry te willen begrijpen.160 Ook Barbier sprak een hard 
oordeel uit over de ‘abbés démocrates’ in Les Démocrates Chrétiens et le Modernisme 
(1908), hoewel hij zich eerder milder over het Ralliement had uitgelaten.161 Hij 
zag het Ralliement voordien als een stadium van evolutie binnen de kerk en 
vond het een normale zaak dat de ‘abbés démocrates’ enige ruimte binnen de 
kerk hadden gekregen. Na de verschijning van Pascendi was elk begrip bij hem Pascendi was elk begrip bij hem Pascendi
verdwenen. Voor de conservatieven was nu alles wat aan de revolutie herinnerde 
verdacht, en heette, zoals Fonsegrive opmerkte, het Beest de revolutie.162 Een 
gangbare benaming onder de conservatieven.163

Bij lezing van Pourquoi moet geconcludeerd worden dat Naudet zijn geloofs-Pourquoi moet geconcludeerd worden dat Naudet zijn geloofs-Pourquoi
genoten wel als tegenstander, maar niet als vijand zag. Zij brachten wel schade 
toe aan de beweging, maar die moest verder. Dé vraag voor hem was immers te 
weten wat de dag van morgen zou brengen: welk deel van de katholieken wilde 
daadwerkelijk deelnemen aan de opbouw van de moderne staat en bijdragen 
aan de hervorming van katholiek Frankrijk om het te kunnen verdedigen tegen 
de echte vijanden? Zolang deze vraag niet is opgelost zullen wij ons daarvoor 
inzetten, aldus Naudet.164

Hierin stelde Dabry dat elke katholiek het recht en de plicht had – hij was immers 
ook burger – te streven naar de behartiging van het algemeen belang, ongeacht 
de mening, het oordeel, de berisping of de autoriteit van de kerk. 

Het verloop 

De open discussie over leer en programma zou feitelijk blijven bestaan, ook na 
het congres in Lyon in 1897, dat als een aanvulling op dat van Reims (mei 1896) 
beschouwd kan worden. Zelfs de publicatie van Gayrauds Les Démocrates chrétiens
(1899) vormde geen afsluiting. Voor een deel vormde deze openheid de aantrek-
kelijke kant van de hervormingsbeweging, voor een deel was deze ook haar 
zwakte. Dat laatste biedt echter geen afdoende verklaring voor de neergang van 
de christen-democratische beweging na de verkiezingsnederlagen van de Franse 
katholieken in 1898 en 1902.154 Verklaringen van tijdgenoten en historici werden 
nagelopen en bestudeerd om ook hier achtergronden te vinden, die het optreden 
van de kerkelijke overheid tegen Van Dalsum kunnen verklaren. 

Een eerste verklaring voor de neergang van de hervormingsbeweging van de 
‘abbés’ werd gevonden bij Naudet zelf, die in Pourquoi les Catholiques ont perdu la 
bataille (1904) terugblikte. In zijn journalistieke relaas van begane fouten en nieuwe bataille (1904) terugblikte. In zijn journalistieke relaas van begane fouten en nieuwe bataille
waarheden van twintig jaar christen-democratie in Frankrijk, óók geschreven, 
zoals hij zei, om de hoogste kringen van kerk en staat te laten horen wat sommigen 
uit de laagste kringen dachten, verweet hij katholieken hun tijd niet te hebben 
begrepen. ‘Waarom spraken wij zoveel kwaad over zoveel goeds dat toch ook uit 
de moderne ontwikkelingen en uitvindingen voortkwam? Deden we wel alles om 
de andersdenkenden, de niet-gelovigen te begrijpen of voor ons te winnen?’ Men 
diende zich te houden aan de gevestigde bestuursvorm. ‘Geen enkele is zonder 
onvolmaaktheden en daarom beschermt God hen,’ zei Bossuet.155 Naudet verweet 
de felle conservatieve katholieken als beati possidentes in het oude Rome de laatste beati possidentes in het oude Rome de laatste beati possidentes
dertig jaar weinig of niet bewogen te hebben.156 ‘Il faut aimer son temps,’ schreef 
Naudet en refereerde hiermee aan de befaamde lezing die abbé Louis Birot (1863-
1936), vicaris-generaal van Mgr. Mignot (Albi), op het congres in Bourges hield: 
L’Amour de son pays et de son temps.L’Amour de son pays et de son temps.L’Amour de son pays et de son temps 157 Volgens Naudet moest men de ideeën en de 
mensen van zijn tijd kennen en daar de bron van echte waarden weten te vinden, 
die geschikt waren bij te dragen aan de vernieuwing van de kerk.158

 ‘Maar houden de conservatieve groeperingen wel van onze tijd? Dat zouden 
ze moeten, alleen al omdat zij kinderen van God zijn. Als we deze tijd willen 
zien als een snelstromende rivier die alles, mensen en volken, koninkrijken en 
koningen met zich mee voert, dan moeten we onze boot van de oever trekken, 
het anker lichten, de zeilen hijsen en midden op de stroom mensen leiden naar 
God. Maar echte conservatieven kijken enkel even op en vloeken tegen de 
mensen die voorbij komen drijven. Zij bewegen niet. Het resultaat is dat voor 
sommigen het katholicisme een soort gesloten kapel wordt, een met door-
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In het rumoer rond het herzieningspoces en de nieuwe veroordeling van Dreyfus, 
gingen niet alleen de verkiezingen van 1898 voor de katholieken en hun verkiezings-
federatie verloren, maar ook alle verworvenheden van de laatste jaren. Aan 
een kort tijdperk van vrede en van de godsdienstige opleving was een eind 
gekomen. Door de verkiezingsnederlaag verslechterde het politieke klimaat 
voor de kerk aanzienlijk.165 Republikeinen en loges keerden zich tegen alle 
groeperingen die, overtuigd van Dreyfus’ schuld, zich fel vóór zijn veroordeling 
hadden uitgelaten. Vooral de katholieken moesten het ontgelden. In de ogen van 
de republikeinen waren de paters jezuïeten met La civiltà cattolica de grote schul-La civiltà cattolica de grote schul-La civiltà cattolica
digen en in hun gevolg ook de paters assumptionisten door hun leiding aan het 
monarchistisch gezinde La Croix. De republikeinen wilden een verbod op beide 
bladen. Om de Franse schooljeugd voor ultramontaans onderwijs te behoeden 
werd er bij de regering op aangedrongen de jezuïeten en de assumptionisten uit 
te sluiten van het geven van onderwijs en de opvoeding van jongeren.166 Al spoe-
dig klonk onder de regering van Waldeck-Rousseau de roep van republikeinse zijde 
en van de kant van de loges om alle ordes en priestercongregaties die geen offi ciële 
registratie kenden, te verbieden. Toen Leo XIII eind januari 1900 bij de assumptio-
nisten erop aandrong La Croix te verlaten, was het te laat, aldus Lecanuet. De eerste La Croix te verlaten, was het te laat, aldus Lecanuet. De eerste La Croix
veroordeling van de assumptionisten (24 januari 1900) werd gevolgd door een 
tweede (6 maart 1900), die grote gevolgen kende voor alle religieuze congregaties 
en instellingen en uiteindelijk tot het vertrek van vele religieuzen uit het land zou 
leiden.167 Volgens Naudet en Dabry hadden de paters assumptionisten de verwijten 
aan zichzelf te danken, omdat het hen aan enig politiek bewustzijn ontbrak en zij 
zich voortdurend politiek rechts opstelden.168

In de nasleep van de Dreyfus-affaire verstomden ook de geluiden van de 
‘abbés démocrates’. Openlijke steun van het Vaticaan voor het te houden 
tweede Nationaal Kerkelijk Congres in Bourges (september 1990) was er niet. 
De brief aan de Franse geestelijkheid (1899) bevatte immers strenge regels en 
bood geen openheid. Typerend voor het optimisme van de ‘abbés démocrates’ 
en hun vertrouwen in Leo XIII was dat zij het verzoek van de paus om pastorie 
en sacristie te verlaten en naar de mensen te gaan, begrepen als een directe steun 
voor hun beweging.169 Over de opkomst van de priesters in Bourges verschilden 
Debidour en Lecanuet van mening, maar groter dan tijdens het eerste Nationale 
Kerkelijke Congres van de christen-democraten in Reims leek de deelname niet 
en het episcopaat reageerde verdeeld. Binnen de katholieke wereld beschouwde 
men de republikeinse gedachten van de ‘abbés’ eerder als een verraad aan de kerk 
op ‘een moment dat de revolutionaire geest opnieuw haar goddeloze kruistocht 
tegen Gods kerk en het geloof begon’.170 Met de verslechtering van het liberale 

Er waren belangrijker oorzaken die de verdwijning van de hervormingsbeweging 
van de ‘abbés démocrates’ kunnen verklaren. Op het terrein van de nationale 
politiek speelde een verscherping van het anti-godsdienstige klimaat door de 
affaire Dreyfus een grote rol, terwijl op het kerkelijk vlak het restauratieve beleid 
van Pius X van beslissende betekenis was. De verklaringen van historici en tijd-
genoten van de ‘abbés’, zoals A. Debidour en E. Lecanuet, stemmen, ondanks hun 
verschillende voorkeuren, in hoofdzaak hierin overeen.

Tegen 1898 begon het in het land te gisten door de affaire Dreyfus. De her-
ziening van zijn proces verdeelde (katholiek) Frankrijk nog dieper, waarbij de 
katholieke politicus Jacques Piou en zijn aanhang gerekend werden onder de 
extreem rechtse groepering of de ‘anti-Dreyfusards en de ‘abbés démocrates’ 
gezien werden als verdedigers van Alfred Dreyfus. In La Justice Sociale verschenen La Justice Sociale verschenen La Justice Sociale
artikelen waarin in navolging van het Katholieke Comité voor de verdediging 
van het Recht gepleit werd voor de onschuld van Dreyfus.

Paus Pius X (collectie Katholiek Documentatie Centrum/KLiB, Nijmegen)
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pline.176 Als externe factoren noemde hij nationale en antisemitische gevoelens 
die een groot aantal katholieken, onder wie ook ‘abbés démocrates’, tijdens de 
herziening van het Dreyfusproces hardnekkig toonden. Volgens Lecanuet overi-
gens begrijpelijk. Immers, ‘alle vijanden van ons geloof, vrijmetselaars en protes-
tanten’, stonden aan de andere kant, aldus Lecanuet. Men dacht aan een grote 
joodse samenzwering om de verrader te rehabiliteren.177 Voor een groot deel lag 
de oorzaak naar zijn mening bij de restauratiepolitiek van de nieuwe paus. 

Bij het eerste optreden van Pius X werden de lijnen van een nieuw kerkelijk 
beleid direct zichtbaar. Liet de nieuw verkozen paus in zijn eerste encycliek E 
supremi apostolatus van 4 oktober 1903 nog raden op welke wijze hij mens en wereld 
terug wilde winnen voor Christus (restaurare omnia in Christo), ruim twee maanden restaurare omnia in Christo), ruim twee maanden restaurare omnia in Christo
later, op 18 december, tijdens een congres van christelijke arbeiders in Bologna, 
publiceerde hij het Motu proprio dell’azione popolare christiana. Het Motu bestond 
uit negentien artikelen. Hij stelde hierin regels op voor de christelijke volksactie 
en herinnerde aan het verbod in Graves de communi re dat de katholieke actie niet 
toestond zich in politieke zaken te mengen: ‘là n’est pas son domaine: mais elle doit 
être une action bienfaisante en faveur du peuple’ (art. 13). De paus beklemtoonde 
de totale afhankelijkheid van de kerkelijke autoriteit (art. 14), plaatste omwille van 
eenzelfde te voeren beleid de katholieke actie onder het gezag van de bisschoppen 
(art. 15) en legde de katholieke pers aan banden (art. 16, 17, 18). Katholieke schrij-
vers dienden zich, zoals alle gelovigen, in alle godsdienstige zaken en in betrek-
kingen tussen kerk en staat, volledig te onderwerpen aan paus en bischoppen en 
mochten vooral niet vooruitlopen op het oordeel van de H. Stoel. Voor alle publi-
caties hadden zij de goedkeuring nodig van de kerkelijke ordinarius (art. 17).178

De strikte reglementering waaraan schrijvers zich voortaan dienden te houden, 
was niet het enige dat Pius X van groot belang achtte. Zij moesten ook op het 
taalgebruik letten ‘om te voorkomen dat bij het volk afkeer zou worden gewekt 
van de hogere standen in de samenleving. Laat hen niet spreken over eisen van 
gerechtigheid terwijl het zuiver om liefdadigheid gaat’ (art. 19). Hiermee was de 
christen-democratische beweging monddood gemaakt en kon over vrije denk-
beelden niet meer vrij gesproken worden, aldus Debidour.179

In Nederland werd het pauselijk standpunt omstandig verdedigd door pater 
Bruin S.J., die van mening was dat enkel de Italiaanse katholieken zich bij de 
katholieke actie niet met politiek mochten inlaten. Voor alle katholieken bleef 
gelden dat politiek niet tot het wezen der christen-democratie behoorde. Mocht 

politieke klimaat voor de kerk was binnen kerkelijke kringen de achterdocht 
voor de doelen van de ‘abbés’ gegroeid. 

Het congres wilde de deelnemende priesters bemoedigen in hun werk en de 
samenleving laten zien dat zij géén vijand van het volk en de Republiek was. Men 
bepleitte sociale en economische hervormingen en deed niet zo moeilijk meer 
over de inrichting van het onderwijs.171 Men accepteerde de democratie, zag af 
van elk privilege in de burgerlijke samenleving en verklaarde dat de Franse clergé 
een Frans hart had en een dubbele liefde kende: voor kerk en vaderland. Maar 
zoals Birot in zijn toespraak zei:

 ‘Notre patriotisme a un défaut, c’est qu’il est triste (…). Il semble, à vrai dire, que 
ce soit un autre pays que le notre que nous aimions: un pays qui n’est plus une 
France d’autrefois ou bien une France qui n’est pas encore et qui sans doute est 
trop belle pour être jamais! Hypnotisés par ce rêve, paralysés par ces regrets, 
nous éprouvons je ne sais pas quel malaise à l’égard de notre patrie véritable.’172

Bourges kon de neergang van de beweging niet keren en een derde nationaal 
kerkelijk congres zou er niet meer komen.

Debidour en Lecanuet sloten zich aan bij Naudets mening over de conservatie-
ven en vonden dat de katholieke politicus Jacques Piou en zijn aanhang het de 
‘abbés démocrates’ bijzonder moeilijk maakten. Jacques Piou en Albert de Mun 
wilden met de Action Libérale populaire (1901) alle katholieken en liefst ook alle 
oppositiegroepen achter zich verenigen. De abbés konden echter onmogelijk met 
Piou meegaan. Dabry en Naudet beriepen zich op het oude uitgangspunt van hun 
beweging: men wilde géén politieke partij voor de Franse katholieken, men wilde 
enkel een Franse, nationale politiek ondersteunen.173 Los daarvan bleken er ook 
onoverkomelijke programmatische tegenstellingen te zijn. Volgens Naudet had 
Piou zich nooit duidelijk voorstander van de Republiek verklaard. Zijn Action 
Libérale populaire kende géén sociaal programma, beschouwde zich als de enige 
katholieke politieke gesprekspartner en was niet democratisch daar zij enkel 
uit de gegoede burgerij bestond.174 De weigering kwam de ‘abbés démocrates’ 
op nog meer verwijten en vernederingen te staan, terwijl zij beter verdienden, 
aldus Debidour. Vooral moet het de leiders van de christen-democratie zwaar 
zijn gevallen dat zij zo scherp door geloofsgenoten op de korrel werden genomen. 
Voor ‘hun trieste verhaal’ verwees hij naar de Catholiques républicains van Dabry Catholiques républicains van Dabry Catholiques républicains
en Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille van Naudet.Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille van Naudet.Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille 175 Vijandigheid van 
buitenaf en verdere verdeeldheid onder de katholieken leidden tot een politieke 
nederlaag bij de verkiezingen in 1902. 

Lecanuet zocht de oorzaken voor de verdwijning van de christen-democraten 
voor een deel ook bij de christen-democraten zelf. Volgens hem brachten de ‘beste 
soldaten van het Ralliement’ in hun trouw aan de Republiek vaak te vermetel 
en overdreven scherp hun standpunten naar voren. Bovendien bestonden er 
verschillende zienswijzen naast elkaar en ontbrak het hen aan leiders en disci-
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Naudets opstelling laat vragen open. Onderkenden Naudet en andere ‘abbés’ wel 
de sterk behoudende ultramontaanse koers die met Graves ingeslagen was en Graves ingeslagen was en Graves
die voor het pontifi caat van de volgende paus zo kenmerkend werd? Maakten zij 
een onderscheid tussen de paus en de Vaticaanse bestuurders? Zagen zij in dat de 
strikt restauratieve kerkpolitiek van Pius X een gevolg was van de invloed van de 
jezuïeten en de nieuwe Vaticaanse staatssecretaris Merry del Val (1865-1950)?186

Cynisch zou kunnen worden opgemerkt dat de houding van het Vaticaan, niet 
die van Leo XIII, ten opzichte van Naudet en de ‘abbés’ een vorm van repressieve 
tolerantie was en dat naast Graves ook Graves ook Graves Rerum Novarum als een ideologie van 
kalmering van de toenmalige katholieke samenleving beschouwd kan worden. 
Dit zou onrecht doen aan de opstelling van Leo XIII die ‘met evangelische 
bewogenheid’ (Chenu) de gegoede katholieken dwong oog te krijgen voor de 
arbeiderswereld, aan de grote bewondering die er onder gelovigen was voor de 
persoon van Leo XIII en aan de loyale opstelling van sociaal voelende leken en 
priesters om aan de oproep van Rerum Novarum gevolg te geven. Rerum Novarum gevolg te geven. Rerum Novarum

Ook de houding van Naudet doet anders geloven. In zijn verslag van zijn 
ontmoetingen met de paus in het najaar van 1902, nà de verschijning van Graves, Graves, Graves
sprak hij zijn trouw uit aan de kerk. Voor Naudet telde

 ‘dat Rome ons houdt voor wat wij zijn, wat wij altijd wilden zijn: soldaten van 
de voorhoede, pioniers van het katholieke leger die op eigen risico en met 
gevaar voor eigen leven de weg verkennen en nieuwe wegen zoeken voor de 
zielen om hen aan Jezus Christus te geven, nu de wegen die ons ter beschik-
king staan voor het overgrote deel zijn verwoest of versperd. Ook wanneer Leo 
XIII er niet meer zal zijn, dan is er in Rome iets groters dan Leo XIII, iets dat 
blijft terwijl Leo XIII helaas zal overlijden: het pausschap.’187

Naudet sprak vanuit zijn geloofsopvatting dat de kerk niet verweesd achterbleef, 
‘want de echte piloot is Jezus Christus’. Nog later sprak hij in Pourquoi les catholi-
ques ont perdu la bataille (1904) zijn trouw uit aan het katholieke geloof, met alle ques ont perdu la bataille (1904) zijn trouw uit aan het katholieke geloof, met alle ques ont perdu la bataille
consequenties die eraan vastzaten, en beleed hij zijn loyaliteit aan de kerk en de 
opvolger van Leo XIII, paus Pius X. Het enige wat hij voor zichzelf en alle chris-
tenen vroeg, was vrijheid op het terrein waarover de Kerk nog geen defi nitief 
oordeel had uitgesproken. Tevens hoopte hij dat men bespreekbare meningen 
niet met de gedefi nieerde waarheid zou verwarren.188 ‘Wat de toekomst brengen 
zal, weet God alleen. Is het uiteindelijk niet Gods hand die alles leidt?,’ zo verwees 
hij naar Bossuet.189

politiek in het werkprogramma van de katholieke aktie worden opgenomen, dan 
diende ze wel van ondergeschikt belang te zijn.180

De verschijning van de encycliek Il fermo proposito (1905) rondde het Vaticaanse 
standpunt af door alle facetten van de katholieke actie onder directe leiding van de 
kerk te plaatsen. Functioneren binnen de katholieke actie werd een waar apostel-
ambt, aldus van Xanten.181 Men moest een overtuigd en gehoorzaam katholiek 
zijn om de katholieke actie te leiden. Het Vaticaanse beleid met betrekking tot de 
democratische bewegingen in Italië, België, Duitsland en Frankrijk was daarmee 
bijna afgerond. Pascendi (1907) en enkele Pascendi (1907) en enkele Pascendi Motu proprio’s zouden nog volgen. Een 
van de gevolgen van dit antimodernistische beleid was de veroordeling van de 
bladen van Dabry (Vie Catholique 1908) en van Naudet ( Vie Catholique 1908) en van Naudet ( Vie Catholique La Justice Sociale 1908) La Justice Sociale 1908) La Justice Sociale
en uiteindelijk ook van Lemire (Le Cri des Flandres 1914).Cri des Flandres 1914).Cri des Flandres 182 De nadruk die steeds 
meer gelegd werd op de gehoorzaamheid van de katholieken aan het kerkelijke 
gezag, verklaart, zoals we zullen zien, voor een belangrijk deel het conservatieve 
bisschoppelijke beleid in Nederland in het begin van de twintigste eeuw en het 
optreden van de bisschoppelijk secretaris Petrus Hopmans op de derde en vierde 
Bredase Katholiekendag in Bergen op Zoom (1904) en Hulst (1908). 

Zoals gezegd meende Lecanuet dat de christen-democraten te ver gingen in 
hun standpunten, vaak overdreven, en met te ijveren voor gelijkheid de ‘grote 
pauselijke politiek’ van Rerum Novarum in discrediet brachten.183 Voor zijn 
beschuldiging van overdrijvingen en aanvallen op de adel heb ik bij Dabry, 
Gayraud, Lemire en Naudet geen grond gevonden. Hun band met Leo XIII bleef 
innig en ook na de verschijning van Graves de communi re, die in feite hun idealen Graves de communi re, die in feite hun idealen Graves de communi re
ondermijnde en afkeurde, is bij de ‘abbés’ geen bitterheid te bespeuren. Over Leo 
XIII bleven zij zich enthousiast uitlaten. Dit is wel begrijpelijk, omdat Harmel en 
de ‘abbés’ een warme persoonlijke belangstelling genoten van de paus zelf. Leo 
XIII was ontvankelijk voor hun gedachten en moedigde hun werk aan. Harmel 
organiseerde reizen van werknemers naar Rome, werd de eerste keer met enkele 
van zijn werknemers, later ook persoonlijk en in 1895 samen met Lemire door 
Leo XIII in audiëntie ontvangen. Ook Lemire en Naudet en Fonsegrive genoten 
zijn belangstelling en bezochten hem. Fonsegrive, naar Rome gereisd om te weten 
‘hoe het hart van de kerk over ons dacht’, verhaalde trots dat de paus persoonlijk 
hem een camee met zijn portret geschonken had en dat het geen ‘camée dogma-
tique’ was.184 Naudet was zelfs zeer opgetogen over zijn twee privé-ontmoetingen 
met de paus in het najaar van 1902. Zijn verslag hiervan was lyrisch en naar zijn 
eigen woorden viel er, nog geen jaar na de verschijning van Graves, geen onvertogen Graves, geen onvertogen Graves
woord over de beweging, noch bij de paus, noch bij andere kerkelijke hoogwaar-
digheidsbekleders die hij ontmoette.185 Ook na het Motu proprio van Bologna Motu proprio van Bologna Motu proprio
(1903), dat het levenswerk van de ‘abbés démocrates’ verder ondermijnde, zelfs 
verbood en alle activiteiten van de katholieke sociale actie nadrukkelijk onder 
het kerkelijk gezag bracht, sprak Naudet zijn trouw aan Rome uit.
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sociale orde waren andere vragen binnen de kerk geboren. Men wenste volgens 
Aubert vernieuwingen op moreel, godsdienstig, pastoraal en ecclesiologisch vlak, 
waarover de kerkelijke hiërachie zich verontrust toonde en waarop zij reageerde 
door verschillende abbés aan de kerkelijke censuur te onderwerpen. 

 Bijna een eeuw na de publicatie van Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille
was er nog enige steun voor Naudets ongenoegen over de behoudzucht van de 
katholieke gegoeden. Mayeur wees op het type klachten dat Rome bereikte, 
zoals de klacht van kardinaal Richard, de aartsbisschop van Parijs, die zich als 
aristocraat en aanhanger van de traditionele clergé erg verontrust toonde over 
de beweging. Deze vreesde voor aantasting van de bisschoppelijke autoriteit en 
voor het ontstaan van een ‘presbytérianisme’.195 Ook door republikeinse leken 
werd geklaagd. Het herstel van een christelijke wereld volgens het middeleeuwse 
model, de discussies binnen de kring van hervormers over de Franse Revolutie en 
de secularisatie riepen vragen bij hen op.196

Echter, een belangrijker reden voor de groeiende tegenstand die de beweging 
ondervond zou, naar Mayeur meende, de patriottistische kleur kunnen zijn die 
de beweging steeds meer kreeg: veel Franse christen-democraten wilden vooral 
het Franse vaderland verdedigen tegen de protestanten, liberalen, vrijmetselaars 
en joden.197 Vooral de plaats van het antisemitisme in de vaderlandslievende 
beweging van de ‘abbés démocrates’ kon wel eens een van de grote redenen zijn 
van haar ondergang.198 Ook Y.-M. Hilaire wees op de vermenging van nationalis-
tische gevoelens en antisemitisme, die de hervormingsbeweging der christen-
democraten compromitteerde.199 Naudet was zich van deze zwakke plek in de 
beweging niet zo bewust, zoals we later zullen zien bij de bespreking van het 
antisemitisme in de hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’.200

Enkele kanttekeningen moeten nog wel gemaakt worden na het doornemen van 
de lectuur over het Franse katholicisme in deze periode. Allereerst kunnen de 
antisemitische bladzijden van Gayraud en anderen moeilijk hebben bijgedragen 
tot de snelle verdwijning van de hervormingsbeweging. Het antisemitisme was 
niet in tegenspraak met de Vaticaanse politiek van die dagen, zoals door de histo-
ricus David Kertzer werd aangetoond.201

Dertig jaar later zag een biograaf van Naudet, Robert Cornilleau, een samenspel 
van factoren als de oorzaak van het verdwijnen van de beweging.190 Naast geld-
gebrek, felle tegenspraak in katholieke kring en het gemis van een leider of prak-
tische organisator – de christen-democraten kenden géén Jaurès191 – braken twee 
zaken de christen-democraten op: de affaire Dreyfus en de welwillende opstelling 
van Leo XIII tegenover Jacques Piou, die alle katholieken en oppositiepartijen 
achter zich wilde verenigen. In de laatste decade van de eeuw ging de Vaticaanse 
voorkeur voor Piou ten koste van de steun aan de christen-democraten. Piou 
beloofde stabiliteit en herstel van katholieke eenheid. Juist in een periode dat 
Frankrijk een tijd van vrede en welvaart kende (1893-1898) en de Franse kerk een 
grote vitaliteit liet zien met een sterke uitbreiding van het katholiek onderwijs, 
een verdere spreiding van caritatieve en sociale instellingen en met de terugkeer 
van vele religieuze congregaties, moest de eenheid onder de Franse katholieken 
krachtig worden bevorderd. Het Vaticaan zag, volgens Cornilleau, in Piou een 
bondgenoot die een vuist zou kunnen maken tegen de republikeinen en de loges. 
Daarom steunde het Vaticaan hem en zijn Federatie van verzoening bij de ver-
kiezingen van 1898 en later zijn Action Libérale Populaire (1901) bij de volgende 
verkiezingen. De katholieken verloren echter de verkiezingen van 1898, daarmee 
keerde het tij voor het Ralliement en kwam een regering van radicaal-socialisten 
aan de macht.192 De verkiezingsuitslag van 1902 verdiepte de tegenstellingen 
nog verder en leidde tot wat men in Frankrijk het ‘combisme’ ging noemen, de 
anti-kerkelijke wetten van minister Emile Combes. Uiteindelijk leidden deze 
maatregelen tot een volledige en strikte scheiding van kerk en staat, de wet van 
de Séparation des églises et de l’état van 9 december 1905. Het betekende een 
breuk met het concordaat. Vanaf nu werd de staat geacht een volstrekte neutra-
liteit te bewaren in alle religieuze kwesties (laïcité).

Nog later noemde Montuclard een andere reden die tot de verdwijning van de 
christen-democratische hervormingsbeweging van de ‘abbés’ had bijgedragen en 
die volgens hem lag bij het congres in Bourges. De democratie die daar werd voor-
gestaan kenmerkte zich in zijn ogen door een evangelische voorliefde voor de 
kleine luyden en minst geslaagden in de samenleving en bleef daartoe beperkt. 
Uiteindelijk werd deze keuze van de hervormingsbeweging dé maatstaf om 
kerkelijke structuren en christelijk gedrag te beoordelen. Tegenstanders van de 
‘abbés démocrates’ beschouwden dit als een heulen met het modernisme.193 Toch 
was de teloorgang van de beweging al aanwezig en amper drie jaar na Bourges 
bestond deze niet meer.

R. Aubert zocht de oorzaak van de neergang van de Franse christen-democratie 
vooral binnen het kerkelijke beleid. Volgens hem lag de oorzaak van de mislukking 
van de beweging van de ‘abbés démocrates’ niet uitsluitend bij de Sillon die haar 
op politiek en kerkelijk vlak links passeerde. Evenmin was de mislukking volgens 
hem te wijten aan een gebrekkige organisatie of aan het optreden van individu-
alisten met een eigen programma.194 Met de vraag naar een nieuwe politieke en 
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moment echter dat de democratie vertaald dreigde te worden naar de kerk zelf, viel 
de steun weg. De innige omhelzing van de democratie door de ‘abbés’ was immers 
nieuw in de Franse kerkgeschiedenis. Lamenais en Lacordaire hadden eerder de 
democratische vrijheden verdedigd, voor vrij onderwijs en vrij wetenschappelijk 
onderzoek gepleit en de katholieken gevraagd geen exclusieve plaats op te eisen in de 
samenleving.208 Dit ging de toenmalige offi ciële kerk te ver. Nu dreigde voor de ultra-
montaanse kerk een groter gevaar. Een grote groep hervormingsgezinde priesters 
zocht met pauselijke steun toenadering tot de maatschappij en wees confessionele 
politiek bij voorbaat af. De groep pleitte voor open vakverenigingen en zocht voor 
een deel ook naar samenwerking met leken en protestanten. Actieprogramma’s 
voor scholing en inspraak van de arbeiders werden uitgewisseld en opgedane 
ervaringen en verschillende werkwijzen in parochies werden besproken.209 Zij 
onderhielden contacten met gelijkgezinden in België en Duitsland en konden voor 
het uitdragen van hun boodschap beschikken over eigen bladen. Bovendien moest 
de kerk, naar het oordeel van de ‘abbés’, de democratie als een vooruitgang leren 
zien, ja zelfs als een sociale evolutie van het christendom.210

Ook al werd de beweging van de ‘abbés’ tijdens het pontifi caat van Pius X snel 
onderdrukt en was de invloed mogelijk toch geringer dan de ‘abbés’ hadden 
gehoopt, voor de aanhang zelf was ze van grote betekenis. De hervormings-
beweging had een positieve uitstraling binnen eigen kring. Honderden pries-
ters leerden over hun parochiale en diocesane grenzen heen kijken. Eerst na 
Vaticanum II zouden leken en priesters in een landelijk beraad weer vrijuit over 
de plaats van de kerk in de samenleving discussiëren.

Overigens droegen de ‘abbés démocrates’ met hun onvoorwaardelijke steun 
aan het pauselijk leergezag en met het teruggrijpen naar de zekerheden van de 
zogenaamde christelijke middeleeuwen ongewild bij aan de centralisatiepolitiek 
van de kerk. Zij onderkenden dit niet. Juist datgene waarvoor zij zo ijverden, 
participatie en inspraak op basis van de Déclaration, botste in het begin van de 
twintigste eeuw met het doel van het centralistische bestuur van de kerk: gehoor-
zaamheid aan de kerkelijke hiërarchie. 

Ondanks zijn optimisme en zijn uitgesproken vertrouwen in het pausschap 
kreeg ook Naudet te maken met het nieuwe beleid dat al in Graves bespeur-Graves bespeur-Graves
baar was. La Justice Sociale werd in 1908 veroordeeld door de Congregatie van La Justice Sociale werd in 1908 veroordeeld door de Congregatie van La Justice Sociale
de Inquisitie.211 Naudet onderwierp zich aan het kerkelijk gezag. Hij begon als 
vijftigjarige nog een rechtenstudie in Parijs en rondde deze ook af. Hij werd geen 

De katholieke hervormingsbeweging verdween snel van het toneel, deels omdat 
ze te patriottistisch werd, deels omdat zij niet spoorde met het kerkbeeld en 
beleid van de grote restauratieve ultramontaanse beweging die in een warrige 
eeuw van veranderingen en onzekerheden een versterking van het centrale gezag 
van de kerk voorstond.202

Uit de literatuur werd ook duidelijk dat de hervormingsbeweging van de ‘abbés 
démocrates’ klein van omvang en elitair van samenstelling was. Een militante 
voorhoede, zoals Naudet de beweging vaak noemde. Al namen zo’n zeshonderd 
priesters deel aan de twee nationale congressen, ze vormden een kleine minderheid 
van de seculiere geestelijkheid. Vele duizenden Franse seculiere geestelijken versche-
nen niet, omdat ze geen lid van de hervormingsbeweging of fervente tegenstanders 
ervan waren. Zij behoorden tot een van de katholieke groeperingen waarin de Franse 
katholieken waren in te delen.203 Een groot deel was monarchistisch gezind, hield 
zich afzijdig of was openlijk tegenstander van het Ralliement en diens aanhangers. 
Een ander deel onderschreef de grondwet en weer een ander deel kon gerekend 
worden tot de groep van de ‘sociaal katholieken’, die zich vooral met liefdadigheid 
bezighield. De laatste groep was redelijk groot, getuige het net van liefdadigheids-
werken dat in die tijd over Frankrijk was gespannen.204

Elitair was de beweging zeker. Zij werd geleid door priesters en maar weinig 
leken traden als leidende fi guren op de voorgrond. Wellicht was een grotere deel-
name van leken onmogelijk, omdat scholing op grote schaal voor gewone gelo-
vigen niet zo vanzelfsprekend was. De beweging had ook iets stedelijks in zich. 
Parijs was het centrum en in de regio’s waren dat Lille, Reims en Lyon. Vooral in 
de eerste jaren van de beweging was er in het noorden een direct overleg met de 
fabrieksarbeiders. De ‘abbés’ stonden op de bres voor de arbeiders, vertaalden hun 
eisen en noden, maar richtten zich in hun publicaties tot hun ontwikkelde tijd-
genoten. Zij formuleerden actieprogramma’s voor verbetering van verschillende 
instellingen in een taal die niet die van de arbeiders of van het gewone volk was. 
In dit opzicht dringt zich een parallel op met de scheiding in de middeleeuwse 
kerk tussen de geletterde clerus en de onontwikkelde gelovigen die zich meer 
aan extreme devoties wijdden.205 De vraag is dan ook gerechtvaardigd hoe ver de 
invloed van de ‘abbés démocrates’ reikte op het uitgestrekte Franse platteland. 
Kwam daar de boodschap wel over? Eugen Weber noemt hen niet in verband met 
de sociale kwestie.206 Bovendien lijken veel van hun publicaties aan het eind van de
negentiende eeuw tot stand gekomen te zijn in een klimaat van een gedwongen 
verdediging van hun idealen en hun werk.207 De politieke agenda, noch de conser-
vatieve tegenstanders, noch de Vaticaanse politiek boden de ‘abbés démocrates’ 
tijd en rust voor bezinning of theorievorming. 

De steun die de hervormingsbeweging aanvankelijk ondervond van de kerk en 
Leo XIII is verklaarbaar. Deze ‘abbés’ gaven gehoor aan de pauselijke oproep in Au 
milieu des sollicitudes om zich aan te sluiten bij de Derde Republiek. Als goed repu-milieu des sollicitudes om zich aan te sluiten bij de Derde Republiek. Als goed repu-milieu des sollicitudes
blikeins burger accepteerden zij de beginselen waarop deze gevestigd was. Op het 
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van Van Dalsum. De sociale en politieke rol van Lemire in Hazebrouck komt later 
in de studie uitvoerig aan bod, in relatie tot Van Dalsums belangstelling voor diens 
persoon vanaf 1910.

De invloed van Gayraud en Naudet op Van Dalsum 

Van Dalsums visie op de vorming van een christelijke maatschappij werd beïn-
vloed door het gedachtengoed van de ‘abbés démocrates’. Hun uiteenlopende 
uitgangspunten en de breedte van hun programma’s zijn door Gayraud en 
Lecanuet uitvoerig in kaart gebracht.213 Van Dalsum blijkt bij lezing van zijn 
artikelen vooral beïnvloed te zijn door publicaties van Naudet. Er volgt nu eerst 
een weergave van de invloed van Naudet op Van Dalsum. Daarna wordt ingegaan 
op de context van de gedachten van de ‘abbés démocrates’. 

In vooruitstrevende katholieke kringen in Nederland bestond rond de eeuw-
wisseling belangstelling voor Naudet. Ariëns citeerde Naudet in zijn lezing over 
Graves de communi re voor de Klarenbeekse Club, waarbij Van Dalsum aanwezig Graves de communi re voor de Klarenbeekse Club, waarbij Van Dalsum aanwezig Graves de communi re
was. Vermoedelijk waren er ook discussies binnen de Klarenbeekse Club over 
Naudets opvattingen en is Van Dalsum door zijn lidmaatschap van Klarenbeek 
met het werk van de ‘abbés démocrates’ bekend geraakt. 

Van Dalsum had duidelijk aandacht voor Naudet. Hij was tot de opheffi ng ervan 
geabonneerd op diens krant La Justice Sociale, La Justice Sociale, La Justice Sociale Journal des intérêts démocratiques pour 
le peuple, pour la France, pour Dieu, zoals de volledige titel luidde.214 Hij las erin dat 
katholieke partijvorming diende te worden afgewezen en dat een sociaal-demo-
cratie moest worden opgebouwd die gebaseerd was op het natuurrecht zoals dit in 
de christelijke geschiedenis zou zijn nageleefd.215 Een visie die hij niet alleen in La 
Justice Sociale las,216 maar ook aantrof in Les Démocrates Chrétiens, waaruit hij citeerde Les Démocrates Chrétiens, waaruit hij citeerde Les Démocrates Chrétiens
in zijn brochure Voor Recht en Wet. Voor Recht en Wet. Voor Recht en Wet Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan.217

Van Dalsum ontleende niet alleen opvattingen over een rechtvaardige, democra-
tische en christelijke samenleving aan de ‘abbés’, maar ook de gewenste scheiding 
van kerk en staat en zijn voorkeur voor de republikeinse staatsvorm. Hij kende ook 
verslagen van de kerkelijke congressen over het sociale vraagstuk in Reims en Bourges, 
had Les Démocrates Chrétiens van Gayraud gelezen en was op de hoogte van de veroor-
deling door de kerk van de beweging van Marc Sangnier rond deling door de kerk van de beweging van Marc Sangnier rond deling door de kerk van de beweging van Marc Sangnier Le Sillon (1910).

Les Démocrates Chrétiens (1899) was een bijzonder boek, omdat het alle belang-
rijke uitgangspunten en programma’s van de ‘abbés démocrates’ weergaf. Vooraf 
stelde Gayraud heel duidelijk dat de christen-democraten de sociale en politieke 
democratie als feit aanvaardden en beschouwden als vruchten van het evangelie. 

advocaat , maar bleef als priester bezinningsbijeenkomsten leiden. Zijn docent-
schap aan het Collège libre des Sciences Sociales duurde tot 1922. 

Lemire’s rechterhand, abbé Dabry, zei na de veroordeling in 1908 van zijn blad Vie 
Catholique, eveneens door de Inquisitie, het geloof en de kerk vaarwel. Eerst kreeg hij Catholique, eveneens door de Inquisitie, het geloof en de kerk vaarwel. Eerst kreeg hij Catholique
nog een tijdelijke aanstelling bij het liberale Pays de Montbéliard, maar daarna vond Pays de Montbéliard, maar daarna vond Pays de Montbéliard
hij geen werk meer. Hij stierf in armoedige omstandigheden in Marseille in 1915.212

Wat overbleef van de hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’ na 1902 was 
niet meer dan een politieke beweging rond de persoon van Lemire. 

De hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’ heeft in elk geval in Frankrijk 
een grote bijdrage geleverd aan de Association Catholique de la Jeunesse de France. 
Veel aalmoezeniers van de diocesane unies en van de studiekringen van deze jeugd-
beweging werden geïnspireerd door het werk van de christen-democraten.

In de volgende paragraaf staan we eerst uitvoerig stil bij de aanwijsbare invloed 
van de idealen en uitgangspunten van Gayraud, Lemire en Naudet op het denken 

Paus Pius X (collectie Katholiek Documentatie Centrum/KLiB, Nijmegen)
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Een actieprogramma zoals dat van Naudet laat zich niet kort samenvatten omdat 
het door hem voortdurend werd uitgewerkt, gecorrigeerd en bijgesteld. Democratie 
moest immers in de praktijkschool worden geleerd alvorens deze vorm kon krij-
gen. Voorop stonden drie heilige principes waaraan volgens Rerum Novarum niet Rerum Novarum niet Rerum Novarum
mocht worden getornd: godsdienst, familie en eigendom.221 Ten aanzien van gods-
dienst eiste hij godsdienstvrijheid, vrijheid om godsdienst openlijk te belijden, 
om te mogen verkondigen en zich te kunnen manifesteren. Voor het behoud van 
het gezin diende de echtscheidingswet te verdwijnen en de steun aan moeders te 
worden bevorderd. Verder was zedelijkheidswetgeving noodzakelijk waar aanstoot 
gegeven werd. Bescherming van jonge meisjes kon geschieden door het geven 
van deugdelijk onderricht, dat wil zeggen onderwijs gebaseerd op de godsdien-
stige overtuiging. Ouders moesten de onderwijzer voor hun kinderen vrij kunnen 
kiezen. Het primair onderwijs diende op de schop genomen te worden: geen louter 
theoretisch onderwijs maar een mengvorm van theoretisch en beroepsonderwijs 
voor jongens en meisjes. Later neigde Naudet overigens meer naar openbaar onder-
wijs.222 Eigendom was onaantastbaar, omdat het gebaseerd was op de theologische 
leer van het natuurrecht en dus onvervreemdbaar.

Op politiek terrein streefde Naudet vóór alles naar gelijkheid en democratie en naar politiek terrein streefde Naudet vóór alles naar gelijkheid en democratie en naar politiek
een vertegenwoordiging van minderheden; decentralisatie van het bestuursapparaat, 
rechtvaardigheid en respect voor iedereen. Er diende een grote hervorming van de 
fi scale wetgeving plaats te vinden en gestreefd te worden naar een gelijke fi scale 
behandeling van landbouw en industrie en een hervorming van de beurs.

Op economisch terrein wilde hij de vorming van vakverenigingen en wetgeving economisch terrein wilde hij de vorming van vakverenigingen en wetgeving economisch
voor vrouwen- en kinderarbeid. In tegenstelling tot Harmel, Six en Bataille was hij 
geen tegenstander van corporaties, hoewel hij geen terugkeer wenste van vroegere 
instellingen, zoals de gilden. In hun plaats dienden autonome sociale instellingen te 
worden opgericht, die in staat waren eigentijdse problematieken aan te pakken in het 
belang van werkgevers en werknemers, zoals de vaststelling van een minimumsalaris 
en de maximale duur van een werkdag, invoering van de zondagsrust en verplichte 
rustdagen, vervolging van woekerrente, invoering van werknemersparticipatie en 
-krediet, een ongevallenwet, regels voor concurrentie en bescherming van de kleine 
middenstand, raden voor bemiddeling en rechtspraak en dergelijke.

Op sociaal vlak ijverde hij voor recht op eigendom, respect voor gezin en familie, 
voor de volledige verheffi ng van de volksmassa’s door ontwikkeling en scholing. 
Om het volk in laatste instantie zelf te kunnen laten beslissen over de zaken die het 
direct raakte, was Naudet voorstander van de invoering van een referendum. 

Christen-democraten wilden géén politieke partij vormen, evenmin een confes-
sionele, maar een sociale partij. Rechtvaardigheid en broederschap dienden 
de leidraad te zijn van een nieuwe politiek waarin de aanpak van het sociale 
vraagstuk de hoogste prioriteit was. Een confessionele partij zou leiden tot een 
nieuw klerikalisme dat een vorm van theocratie kon inluiden. In tegenstelling 
tot de conservatieve partijen vonden de christen-democraten een grondige econo-
mische hervorming van de samenleving noodzakelijk. Deze uitgangspunten 
vindt men bij veel christen-democraten terug. Maar, zoals al eerder gezegd, hun 
programma’s verschilden en soms ook de uitwerking. Zo laat Lecanuet bijvoor-
beeld zien dat voor abbé Six ‘gelijkheid’ niet het einde van de standen betekende, 
maar de vertegenwoordigers ervan tot een andere invulling verplichtte.218

Naast het programma van Naudet werden in Les Démocrates Chrétiens ook de 
programma’s van het congres van de christelijke werknemer te Reims (1896) 
en van het maandblad La Démocratie Chrétienne gepubliceerd. Verder was er 
aandacht voor het programma van Albert de Mun (Saint-Étienne, 1892) en van de 
Christen-Democratische Unie in Luik. Geen wonder dat Les Démocrates Chrétiens
door Lemire en Harmel (respectievelijk algemeen secretaris en voorzitter van het 
Centrale Comité van de christen-democraten) werd aangeprezen als ‘het hand-
boek van iedereen die wil nadenken, weten en besluiten’ (Lemire), waarin men 
lezen kan dat de kerk ‘nog heeft te strijden tegen de heidenen van alle leeftijden: 
de egoïsten en onderdrukkers die alle rechten aan zich trekken om anderen alle 
plichten om te leggen’ (Léon Harmel).219 Gayraud gaf aan zijn boek een univer-
sele glans door zichzelf in het voorwoord niet enkel als volksvertegenwoordiger 
voor te stellen – wat hij ook was – maar ook als ‘apostolisch missionaris’. Anders 
dan de onheuse benamingen die de rechts-katholieke tegenstanders hem in 
die dagen gaven.220 Gayraud verliet de orde der dominicanen om zich specifi ek 
aan sociale vraagstukken te kunnen wijden. Hij sloot zich aan bij de katholieke 
hervormingsbeweging van de ‘abbés’, nam voor Le Finistère (Brest) deel aan de 
landelijke verkiezingen en werd op 25 januari 1897 gekozen als lid van de Franse 
volksvertegenwoordiging. 

Gayraud toonde een voorkeur voor het programma van Naudet. Door toe-
spraken en publicaties had deze bezielende voorman van de ‘abbés démocrates’ 
bekendheid verworven als directeur van Le Monde en van zijn eigen weekblad Le Monde en van zijn eigen weekblad Le Monde
La Justice Sociale dat in 1892 in Bordeaux verscheen en al spoedig heel Frankrijk La Justice Sociale dat in 1892 in Bordeaux verscheen en al spoedig heel Frankrijk La Justice Sociale
als verspreidingsgebied kende. In andere publicaties en bijeenkomsten zoals 
in Notre Oeuvre Sociale en op het werknemerscongres in Reims (1896) zette hij Notre Oeuvre Sociale en op het werknemerscongres in Reims (1896) zette hij Notre Oeuvre Sociale
zijn uitgangspunten uiteen. Later deed hij dat in La Démocratie et les Démocrates 
Chrétiens dat eerder in 1897 onder dezelfde naam in Chrétiens dat eerder in 1897 onder dezelfde naam in Chrétiens La Justice Sociale verschenen La Justice Sociale verschenen La Justice Sociale
was. Verder ontvouwde Naudet zijn uitgangspunten en de door hem voorgestane 
aanpak van het sociale vraagstuk in een aantal colleges aan het Collège Libre 
des Sciences Sociales. Zij werden uitgebreid gepubliceerd in zijn boek Propriété, 
Capital et Travail (1898).Capital et Travail (1898).Capital et Travail
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229  Van Dalsum, De Drie Revoluties, 20-21; Naudet, La Démocratie, 90-95.
230  Van Dalsum, De Drie Revoluties, 16-23; Naudet, Notre Oeuvre Sociale, 35-36 en Propriété, 32, en ook Propriété, 32, en ook Propriété Premiers prin-

cipes, 33-34.
231  DV. nr. 150;   DV. nr. 150;   DV Rerum Novarum, 19. Zie ook bijlage 1.
232  Notitie 3 maanden vóór zijn overlijden, augustus 1944, AOKH, VDA.
233  De invloed van het thomisme is in deze tijd groot door de encycliek Aeterni patris (1879). J. JacobsAeterni patris (1879). J. JacobsAeterni patris , ‘Een kentering’, 

5-6. Van Dalsum maakte ook kennis met het (neo) thomisme door Maumus, zie hoofdstuk 6.
234  Van Dalsum over de rechtschapen Christen, met een verwijzing naar La Justice Sociale (zonder nummer- of pagina-La Justice Sociale (zonder nummer- of pagina-La Justice Sociale

vermelding) in HB. nr. 2182, 19 januari 1907.
235  ‘Chaque fi dèle a un rôle personel beaucoup plus considerable à jouer. Le rôle de l’apostolat individual a pris une im-

portance qu’il n’avait pas autrefois.’ En: ‘Le Chrétien, le vrai chrétien est celui qui se pénètre de l’esprit de l’Evangile 
et y conforme sa vie in fi nem, jusqu’au bout.’ Naudet, Pourquoi, respectievelijk 32 en 49.

236  Naudet, Pourquoi, 49.Pourquoi, 49.Pourquoi
237  Baunard, Frédéric Ozanam, 135.
238  Van Dalsum koesterde een grote verering voor Schaepman, wat blijkt uit citaten en de publicatie van enkele van diens 

gedichten in De Volkswil. Hij bezat ook een uitgave van de verzamelde dichtwerken van Schaepman (5De Volkswil. Hij bezat ook een uitgave van de verzamelde dichtwerken van Schaepman (5De Volkswil e uitgave, Amster-
dam 1899) (part. collectie D. Zaman te Rockanje). Kort voor zijn dood dankt hij in een notitie personen die hem zo nabij 
zijn geweest, waaronder Schaepman: ‘Wij zeggen dank aan onzen Engelbewaarder, (...) wiens (...) schilderij hing op ons 
notariskantoor om ons steeds te herinneren dat wij moeten zijn een man van recht’ (AOKH, VDA). In de hemel hoopt hij 
Schaepman te mogen ontmoeten. Het portret berust nu bij de familie R. Zaman-Suij te Hulst.

Het ideaal waaraan een christen moest beantwoorden, vond Van Dalsum in La Justice 
Sociale : ‘Een rechtschapen christen, denkt wat hij zegt, zegt wat hij denkt en doet wat 
hij zegt.’234 Een rechtschapen christen diende een overtuigde christen te zijn, zich 
bewust van zijn taak, juist in dit tijdsgewricht, schreef Naudet. 235 Van Dalsum beaam-
de dit in zijn beklag over de laksheid van een deel van de Vincentianen in Arnhem 
en in zijn spreken over de katholieke kiesverenigingen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
en een deel van de clerus. Voor hem waren het ‘bewaarderspartijen’. Feitelijk trachtte 
hij vanuit plichtsbesef te leven vanuit een christelijke geest, zoals hij formuleerde 
‘ad fi nem’, indachtig de belofte die hij volgens een losse notitie gedaan had bij zijn 
eerste communie: ‘Ik wil op het einde van mijn leven Jezus iets teruggeven.’ Een 
zinspeling op Naudets woord dat de ware christen degene is, die zich inleeft in de 
geest van het evangelie en zijn leven erdoor laat vormen, ‘in fi nem, jusqu’au bout’.236

Deze ware zendingsdrang kenmerkte ook Frédéric Ozanam, die opriep om de eeuw 
van de martelaren opnieuw te laten beginnen: ‘Être martyr, c’est donner sa vie pour 
Dieu et pour ses frères, c’est donner sa vie en sacrifi ce.’237

Door veronachtzaming van de geest van de natuurwet en door het vergeten 
van de christelijke beginselen had er volgens Naudet een herrijzenis plaatsge-
vonden van heidense theorieën. Als consequentie hadden bezit en rijkdom nu 
zo’n geweldig overwicht gekregen in de samenleving, even onrechtvaardig voor 
het huidige tijdsgewricht als desastreus voor de toekomst. De mammon heerste. 
Volgens Van Dalsum was dit ook in Nederland gaande, omdat de kerken nog steeds 
naar wereldlijke macht streefden. Met het overlijden van Schaepman in 1903 zag 
hij het evenwicht in de samenleving en in het katholieke verenigingsleven weg-
vallen en het wantrouwen groeien.238 Dit streven naar macht kon het offi ciële 

In Propriété, Capital et Travail stelde Naudet dat een sociaal christendom niet Propriété, Capital et Travail stelde Naudet dat een sociaal christendom niet Propriété, Capital et Travail
enkel christenen diende te vormen, maar de hele maatschappij. De gehele orga-
nisatie van de maatschappij moest ‘doordrenkt’ zijn van een christelijke geest.223

Nadrukkelijk sprak hij over het Ius Romanum224 en over de christelijke opvatting 
en formulering van het eigendom225, zoals verwoord door Thomas van Aquino.226

Het jaar daarop bracht Naudet de hoofdlijnen van zijn sociale gedachten en 
betreffende artikelen in La Justice Sociale bijeen in zijn boek La Justice Sociale bijeen in zijn boek La Justice Sociale Premiers principes 
de sociologie catholique.227 Voor een lezer van La Justice Sociale bevatte het geen La Justice Sociale bevatte het geen La Justice Sociale
onbekende gedachten. Nauwkeurige lezing laat zien dat onder de vele overeen-
komende aandachtsvelden er één door Van Dalsum aan Naudet bijna letterlijk 
ontleend werd, namelijk de door Naudet beschreven tegenstelling tussen het 
Ius Romanum en het gekerstende oud-Slavische of oud-Germaanse recht.Ius Romanum en het gekerstende oud-Slavische of oud-Germaanse recht.Ius Romanum 228 De 
oudchristelijke opvatting om het eigendom als een leengoed van God te zien, 
had ook de Germaanse en Saksische volkeren doordrongen en zou nog hier en 
daar terug te vinden zijn in het recht van overgang, recht van weidegrond en 
dergelijke. Van Dalsum publiceerde in een later werkje een parallelle tekst over 
het Romeins en Germaans of Slavisch Recht, eveneens met een verwijzing naar 
de historicus Johannes Janssen. Volgens Janssen had het Duitse volk, eenmaal 
tot het christendom overgegaan, zich in zijn staats- en personenrecht niet laten 
beïnvloeden door het Romeinse recht. Het leefde vanuit het natuurrecht, ‘voor 
den christen nog aangevuld door het gebod van Christus (Joh. 15, 12)’, aldus Van 
Dalsum. In het Romeinse Recht lag volgens hem niet de erkenning van de liefde. 
Een recht gegrond op macht was geen recht ten bate van allen, het regeerde van 
boven naar beneden. Voor Naudet had het Romeinse recht nooit enig begrip voor 
‘dienstbaarheid’ zoals het Slavische en Germaanse Recht, eenmaal door het chris-
tendom doordrongen, dit wel zouden hebben gehad en zich geheel eigen zouden 
hebben gemaakt. Beide benadrukten de organieke hiërarchie van beneden naar 
boven bij het nemen van beslissingen in de middeleeuwse samenleving.229

Er zijn meer invloeden van Naudet in Van Dalsums opvattingen aan te wijzen. 
Naudet wees in zijn beschouwingen op de christelijke opvatting van bezit en 
eigendom, die door Thomas van Aquino uitgebreid werd geformuleerd.230 Bij 
deze formulering van Thomas stond Van Dalsum niet stil. Hij beklemtoonde 
eerder hoe Rerum Novarum sprak over eigendom in relatie tot het socialisme.Rerum Novarum sprak over eigendom in relatie tot het socialisme.Rerum Novarum 231

Zoals een christen het eigendom diende te zien als leengoed van God, zo zag hij 
ook zijn notarisambt.232

Evenals Naudet wees hij op het bestaan van de abstracte natuurwet die eeuwig, 
blijvend en onveranderlijk is, want van God afkomstig, terwijl het positief recht 
contingent of tijdsgebonden is. De tekst van Thomas kan Van Dalsum natuurlijk 
ook in Rerum Novarum of bij E.V. Maumus gelezen hebben, maar de treffende 
gelijkenis tussen beide teksten maakt aannemelijk dat Van Dalsum juist door 
het lezen van Naudet met de neothomistische gedachte over de maatschappij 
bekend raakte.233
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239  Naudet, La Démocratie, 125. 
240  ‘En réalité, les vrais principes de 1789, les principes sur lesquels se rédigèrent les cahiers et se fi rent les élections à la 

Constituante, furent les principes d’une saine démocratie, principes de tradition et de progres, d’ordre et de liberté, qui 
faisaient effort pour entrer de nouveau dans le droit positif de la nation.’ Naudet, La Démocratie, 98-99. Naudet citeert 
instemmend mgr. Dupanloup: ‘Nous acceptons, nous invoquons les principes et les libertés en 1789.’ 

241  Naudet, La Démocratie, 90-95; Rerum Novarum, 18-23 en 46.
242  Naudet, La Démocratie, 51-56 en Vers l’Avenir, 206.
243  ‘Nous ne tiendrions aucun compte de cette doctrine si belle, qui met dans l’âme de l’Eglise beaucoup de ceux qui 

croient ne pas lui appartenir.’ Naudet, La Démocratie, 53 en 55.
244  Naudet, La Démocratie, 23.
245  Naudet, La Démocratie, 38-39.
246  Gayraud, Les Démocrates Chrétiens, 152. 
247  Naudet verwijst naar Discours de l’abbé Gayraud à LyonDiscours de l’abbé Gayraud à LyonDiscours de l’abbé Gayraud , aldaar naar La France libre, 22 oktober 1898.
248  DV. nr. 47, 20 augustus 1910.
249  HB. nr. 2185, 9 februari 1907.
250  DV. nr. 75, 4 maart 1911.  DV. nr. 75, 4 maart 1911.  DV

 ‘Le parti démocratique fait appel à tous les ‘honnêtes gens’ et n’exige pas de ses 
membres une profession de foi catholique. On peut en effet, sans avoir cette 
foi, admettre les principes sociaux chrétiens et travailler à la réforme sociale 
chrétienne, car ses principes, considérés d’ordinaire comme faisant partie des 
vérités purement rationelles, sont reçus chez tous les peoples civilisés. Un 
parti composé de la sorte n’est évidemment pas un parti confessionel.’246

Volgens Gayraud diende het katholieke geloof een inspiratiebron te zijn voor 
democratie, mits deze zich maar wilde blijven herinneren dat voor alle menselijke 
verhoudingen de broederschap van de mensen in God het fundament was.247

De afwijzing van een confessionele partij en de scheiding van kerk en staat 
stonden centraal in het denken van Van Dalsum en kwamen ook voortdurend 
aan de orde. Hij zou dit verklaren in zijn lezing voor de katholieke kiesvereniging 
in Goes in 1906 en in De Volkswil, het weekblad dat Van Dalsum liet verschijnen De Volkswil, het weekblad dat Van Dalsum liet verschijnen De Volkswil
vanaf 2 oktober 1909. In een der vroegste nummers plaatste hij op de voorpagina 
een artikel van Karel Weckers uit het Vrije Volk (Brussel) over godsdienst en poli-Vrije Volk (Brussel) over godsdienst en poli-Vrije Volk
tiek. ‘Het bezigen alleen van de naam christen-democraat is op politiek gebied 
een misbruik en wij moeten als Vrije Democraten het grondbeginsel bevestigen 
dat Godsdienst en Politiek twee zaken zijn, die geheel verschillend zijn en [dit] 
volstrekt blijven moeten.’ In het artikel werd verwezen naar Immortale Dei en de Immortale Dei en de Immortale Dei
discussie in Frankrijk tussen conservatieve en vooruitstrevende katholieken.248

Van Dalsum meende dat Rerum Novarum de leidraad diende te zijn voor katho-Rerum Novarum de leidraad diende te zijn voor katho-Rerum Novarum
lieken én niet-katholieken, omdat het om het herstel van oude waarheden ging, 
die door zelfzucht en eigenbelang uit het oog waren verloren, zoals meer recht 
en liefde onder de mensen, herleving van christelijke gezindheid en zeden.249

Later zei Van Dalsum ook dat godsdienst geen ‘onderscheidingsteken’ mocht 
zijn.250 Zelfs het woord democraat mocht eigenlijk niet aan een politieke partij 
verbonden worden, omdat het dan een andere inhoud zou krijgen en in zijn 
‘volle betekenis’ zou worden beperkt. Van Dalsum volgde hierin dus Naudet,
die meende dat de ‘christelijke’ democraten niets van doen hadden met dogma’s 
en kerkelijke leer. De christelijke democraten in Frankrijk weigerden zich te 
beschouwen ‘comme une petite chapelle’. Naudet wees de vorming van een 

christendom blijkbaar niet loslaten. In zijn ogen was dit in het hele christelijke 
westen bespeurbaar. Samengevat kwam het erop neer dat het ‘verpolitiekte 
christendom’, de katholieke kerk en de protestantse kerken in West-Europa, 
geïnfecteerd waren door het Ius Romanum, omdat bezit en eigendom niet meer 
beschouwd werden als een leengoed van God. Daarin lag voor hem de oorzaak 
van de dreigende ondergang van de christelijke beschaving. Het zogenaamde 
christelijke westen kende enkel een uiterlijk christendom en was daardoor in 
verval geraakt. 

Van Dalsum ontleende ook zijn politieke idealen aan Naudet, bijvoorbeeld 
diens aandacht voor vrede en respect voor mensenrechten,239 diens acceptatie van 
de beginselen van de Franse Revolutie voor de rechtsorde en rechtvaardigheid,240

diens bewondering voor de democratische beslissingen die in de vermeende 
christelijke middeleeuwse samenleving van ‘onderop’ werden genomen.241 Ook 
deelde hij Naudets afwijzing van de vorming van een confessionele partij, omdat 
de zogenaamde christelijke democratie allereerst een sociaal programma moest 
zijn, wel gebaseerd op het christendom, maar waarin ook de niet-praktiserenden 
zich thuis konden voelen.242 Democratie was voor Naudet niet beperkt tot chris-
tenen of katholieken. Hij verwees naar de opvatting van Tertullianus dat er ook 
‘natuurlijke’ christenen waren, die om redenen waarover alleen God kon oorde-
len, niet onze geloofsinhoud bezaten.243 Naudet omschreef zijn programma als 
volgt: het diende een sociaal systeem na te streven, dat allereerst materiële en 
zedelijke verheffi ng van de werkende massa moest bewerkstelligen, maar het 
daarbij niet mocht laten. Het diende daarbovenuit te gaan. Het moest de gehele 
maatschappij doordringen in alle geledingen, waarbij op iedereen een beroep 
werd gedaan inspanningen te leveren om door respect voor ieders rechten recht-
vaardigheid en vrede in de samenleving terug te brengen: ‘établir un ordre social 
conforme aux principes évangéliques dans les moeurs, les institutions, les lois et 
le gouvernement.’244

Wilde Naudet dan nooit de term ‘christelijk’ gebruiken? Slechts onder nadruk-
kelijk beding. Voor christen-democraten diende het allereerst te gaan om de 
herovering van de rechten van het gewone volk. Dát moest de eerste inspanning 
zijn van de katholieke democratische actie. Hierin kon een wezenlijk christelijk 
idee van gelijkwaardigheid en verbondenheid van allen gestalte en vorm krijgen. 
In die zin wilde Naudet spreken van ‘christelijke’ democraten en het epitheton 
‘christelijk’ gebruiken, maar het zou daartoe niet verengd moeten worden of 
beperkt dienen te blijven. Het ging er hem om niet alleen de arbeiders, de armen 
en eenvoudige mensen, maar de gehele samenleving te doordringen van de echte 
beginselen van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.245

Naudet verwees enkele malen naar Gayraud die in zijn ogen een heel nauw-
keurige omschrijving gaf van wat een democratische partij dient te zijn volgens 
Leo XIII:
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251  ‘N’oublions pas en outre que le parti ‘confessionel’ suppose l’intervention de la hiérarchie ecclésiastique.’ Naudet, 
La Démocratie, 55. 

252  ‘Le retour aux principes du droit naturel et du droit historique’. Naudet, La Démocratie, 69-85. 
253  Naudet, La Démocratie, 79, met een verwijzing naar Gayraud voor diens ‘uitstekende samenvatting van zijn pro-

gramma’; vgl. Gayraud, Les Démocrates chrétiens, 24.
254  Mayeur,   Mayeur,   Mayeur Catholicisme social, 85, met een verwijzing naar de populariteit van het voornoemde werk van Johannes Catholicisme social, 85, met een verwijzing naar de populariteit van het voornoemde werk van Johannes Catholicisme social

Janssen. Vgl. ook het aan Janssen opgedragen werk van Michel, Culturzustände des Deutschen Volkes, 321-331 
over de verhouding van het Romeins recht versus Germaans recht.

255  Hellemans, Strijd om de moderniteit, 61-62.
256  Zie hoofdstuk 6.
257  Maumus, La crise religieuse, 3. Cursivering bij Maumus.
258  Ratzinger, ‘Natuurrecht’, 24-30, hier in kernpunten weergegeven. 
259  Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, 244; 237-265.
260  Bredero, De ontkerstening, 429; Raedts, Toerisme in de tijd?, 20-21.

Het begrip kende echter een ontwikkeling vanaf zijn gebruik in de historische 
context tot het abstracte negentiende eeuwse begrip voor alles wat tot godde-
lijke rechten en tot Gods scheppingsordening werd gerekend. Al in 1964 wees 
J. Ratzinger op de historische context van het ontstaan van het begrip natuurrecht 
en op de groei van het abstracte begrip ten koste van het positieve (christelijke) 
recht. Naarmate het christendom in de loop van de geschiedenis in contact kwam 
met andere culturen die de lex evangelii niet aanvaardden, zocht men achter lex evangelii niet aanvaardden, zocht men achter lex evangelii
de christelijke normen naar een gemeenschappelijke noemer die alle rechts-
systemen kon omvatten. Dit gebeurde, aldus Ratzinger, in het contact met de
Arabische wereld en zo werd het idee van het natuurrecht in een Grieks fi lo-
sofische terminologie omschreven. Dit geschiedde binnen een historische 
context, zodat haar rechtsgeldigheid in een historische formulering tot stand 
kwam. In de Renaissance verloor de lex evangelii steeds meer terrein van het posi-lex evangelii steeds meer terrein van het posi-lex evangelii
tieve recht. In haar pogingen om de geloofsleer toch een ruimere geldingskracht 
te geven nam de theologie vaker haar toevlucht tot zogenaamd natuurrechtelijke 
categoriën. Ratzinger wijst op de uitbreiding van het natuurrechtelijk denken dat 
vanaf het begin een versterking van het zuiver deductief denken tot gevolg had. 
In feite moest het natuurrecht het positieve recht van de kerk rugdekking geven, 
terwijl het tegelijkertijd door de kerk als positief recht werd beschouwd. Het 
gevaar van ideologie lag op de loer, aldus Ratzinger. Men diende oog te hebben 
voor een fl inke dosis tijdsgebonden visies bij het zoeken naar ‘het natuurrecht’. 
De ideeën van de Verlichting en het vroege kapitalisme vonden in het Nieuwe 
Testament te weinig duidelijke normen. Daarom greep men terug naar de middel-
eeuwen die men aanzag voor een wetboek voor de christelijke wereld. Feitelijk 
berustte de middeleeuwse maatschappij volgens hem voor een belangrijk deel op 
de restauratie van de oudtestamentische wetgeving.258

In de laatste veertig jaar werd door historici en theologen de legende van 
de christelijke middeleeeuwen verder doorgeprikt. Een gouden tijdperk van 
christelijke middeleeuwen heeft nooit bestaan, aldus J. Delumeau.259 Men zag de 
middeleeuwse wereld als een ideale wereld zonder verandering die geborgenheid 
bood, terwijl een middeleeuwer zijn wereld niet als zodanig ervoer, aldus A. H. 
Bredero en P. Raedts.260

confessionele partij vooral af vanwege de onvermijdbare kerkelijke bemoeienis, 
waarbij alle emoties weer konden oplaaien en een ‘gouvernement des curés’ 
kon terugkeren.251 Hiermee stond hem een sociale democratie voor ogen met 
een programma dat het algemene belang voorop stelde en zich baseerde op de 
natuurwet.252 Hij formuleerde het ook aldus: het vertrekpunt is het christendom, 
met als directe doelstelling de materiële en zedelijke verheffi ng van de ‘kleine 
luyden’ of ‘des petits gens’. Verder diende door middel van een beschermende 
organisatie gewerkt te worden aan hun ontwikkeling én aan hun participatie 
in dit werk, zowel op materieel als moreel terrein. Het uiteindelijke doel was 
de harmonische ontwikkeling van alle leden van het sociale bestel ‘om bij God 
thuis te komen’.253 Deze omschrijving zou ook geheel van Van Dalsum afkom-
stig kunnen zijn. Hij gebruikte dezelfde terminologie en ook hij liet het niet bij 
woorden alleen.

Van Dalsum volgde Naudet ook in diens optimisme. Evenals Naudet dacht hij 
dat de kerk vroeg of laat de democratie zou aanvaarden. Enige naïviteit over de 
kerkelijke koers was ook bij hem aanwezig. Van Dalsum zag in Graves evenmin Graves evenmin Graves
de aankondiging van een ander kerkelijk beleid en bleef die mening toegedaan 
tot zijn eigen kerkelijke uitsluiting. 

De legende van de christelijke middeleeuwen

Had Van Dalsum het hierboven genoemde werk van Janssen wel zelf gelezen? Hij 
verwees er niet naar bij zijn overname van Naudets tekst. Feit is dat heimwee naar 
en bewondering voor de sociale organisatie van de middeleeuwen aanwezig waren 
bij veel sociaal katholieke denkers in Frankrijk.254 Uit afkeer van de moderne 
tijd en van vele door liberalisme en socialisme voortgebrachte veranderingen 
idealiseerden zij deze periode.255 Veel katholieken in de negentiende eeuw zagen 
de middeleeuwen aan voor alles wat orde en zekerheid verschafte, waarin de 
paus de rol van scheidsrechter tussen twistende vorsten bekleedde en waarin de 
kerk een principe van ordening was. 

De later voorgeschreven neothomistische fi losofi e weefde zich naadloos in in 
het verlangen naar een ordelijke samenleving met gemeenschapszin. Een orde-
ningsprincipe bij uitstek in de neothomistische theologie vormde het abstracte 
begrip ‘het natuurrecht’, dat men terugzocht in middeleeuwse gebruiken en 
gewoonten. Volgens Rerum Novarum verstond de kerk als enige dit begrip en 
bestempelde het als overanderlijk en eeuwig. Zo werd dit ook geformuleerd door 
de dominicaan Elisée Vincent Maumus, wiens verdediging van de Déclaration
model stond voor Van Dalsums brochure Er is geene tegenstelling tusschen de begin-
selen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie (1912).256 Maumus omschreef, 
deels cursief, het natuurrecht als volgt: ‘Le droit naturel est le pouvoir moral, invi-
olable, immutable et universel d’agir, d’omettre ou d’exiger.’olable, immutable et universel d’agir, d’omettre ou d’exiger.’olable, immutable et universel d’agir, d’omettre ou d’exiger 257
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261  Bredero, De ontkerstening, 406-410.
262  Bredero, De ontkerstening, 429.
263  Raedts, ‘De christelijke middeleeuwen’, 146-158.
264  Raedts, ‘De christelijke middeleeuwen’, 147.
265  Querdec (G. Fonsegrive), Lettres d’un curé de campagne. 
266  Raedts, ‘De christelijke middeleeuwen’, 151-152.
267  Raedts, Toerisme in de tijd,Toerisme in de tijd,Toerisme in de tijd , 16-18; Bredero, De ontkerstening, 57-59. 
268  Maignen, La souveraineté, 53-54. Zie ook de eerste paragraaf van hoofdstuk 6.La souveraineté, 53-54. Zie ook de eerste paragraaf van hoofdstuk 6.La souveraineté
269  Van Dalsum, Er is geene, 48-50. Zie ook de eerste paragraaf van hoofdstuk 6.

vrijheid. Uiteindelijk kwamen hieruit die afgrijselijke monsters voort als het 
communisme, socialisme en nihilisme, die een schande van de samenleving 
zijn en haar dood dreigen te worden.’

In behoudend katholiek Frankrijk 
werd deze visie verkondigd door 
Charles Maignen in La souverai-
neté du peuple est une hérésie.neté du peuple est une hérésie.neté du peuple est une hérésie 268 Deze 
visie op de reformatie werd in 
protestantse kringen in Nederland 
verworpen. Groen van Prinsterer 
schreef om deze reden Ongeloof en 
Revolutie (1847), dat enkele herdruk-Revolutie (1847), dat enkele herdruk-Revolutie
ken kende. 

Ook Van Dalsum deelde de toen-
malige katholieke beeldvorming 
van de reformatie. In zijn ogen 
verbrak de reformatie de christe-
lijke eenheid van West-Europa. 
Wat hij onder eenheid verstond, 
formuleerde hij in algemene 
bewoordingen. In zijn ogen was 
door de reformatie de band met 
het fundament van de westerse 
beschaving verbroken. Daardoor 
gingen bij het ontstaan van het 
positieve recht en in de verschil-
lende verlichtingsfilosofieën de 
christelijke elementen van het 
natuurrecht verloren en werden 
zij pas bij de Franse Revolutie weer 
ontdekt.269 Hij gaf echter de reformatie niet de schuld van het ontstaan van de 
verlichtingsfi losofi eën en verlichtingsideeën als de volkssoevereiniteit. Voor Van 
Dalsum lag de ‘schuld’ voor de moderniteit, zo men van schuld wil spreken, bij het 
instellen van staatsgodsdiensten en staatskerken in de protestantse en katholieke 
landen na 1500. Hierdoor waren misstanden ontstaan, die een volksreactie op-
riepen. Dit leidde tot de herontdekking van de natuurlijke rechten van de mens. 

Ideaalbeelden van de middeleeuwen zouden moeten worden bijgesteld, aldus de 
mediëvist Bredero. De kerk zou er volgens hem er goed aan doen de middeleeuwen 
niet als voorbeeld te zien, omdat het een geheel andere tijd in een ver verleden 
is.261 Het feit dat de negentiende-eeuwse kerk de middeleeuwse samenleving 
idealiseerde, zag Bredero als een poging achteraf tot kerstening van de negen-
tiende-eeuwse wereld.262 Raedts wees op een ander apect: de parallel tussen de 
vorming van de naties en de inrichting van de ultramontaanse kerk in de negen-
tiende eeuw.263 De grote veranderingen die de industrialisatie voor velen met zich 
meebracht, vroegen om nieuwe vormen van zingeving. Men moest zich weer 
thuis voelen bij volk en natie.264 Daarom werden in staat en kerk nieuwe rituelen 
in het leven geroepen. Daarom vierde ook de curé van Saint-Julien Quatorze 
Juillet, zoals we verderop zullen zien.265 Zoals de staten aan natievorming deden, 
zo herorganiseerde de kerk zich in de tweede helft van de negentiende eeuw door 
een sterke centralisatie van het gezag, uniformering van liturgie en kerkmuziek, 
mobilisatie van de massa’s door gereguleerde bedevaarten en devoties, en niet te 
vergeten door zich hierbij ook te richten tot de onderlaag van de samenleving, 
die in de middeleeuwen nooit door het christendom bereikt was, aldus Raedts. 
Volgens hem schermde de ultramontaanse kerk met zogenaamde zekerheden 
uit de middeleeuwen om de botsing met de moderniteit te camoufl eren. Tegelijk 
werd de uit de middeleeuwen voortgekomen redelijke zelfstandigheid van de 
bisdommen afgeschaft.266

Toch nam Van Dalsum de legende van de christelijke middeleeuwen over van 
de Franse hervormers en daarmee ook het bestaan van de natuurwet. 

Er is nog een aspect dat in dit verband moet worden vermeld: de beoordeling 
van de hervorming. Nu zien mediëvisten de hervorming en de zestiende eeuw 
niet meer als het scharnierpunt van grote veranderingen. Dat zijn nu de twaalfde 
en de achttiende eeuw.267 In de negentiende eeuw echter zag men de reformatie 
als een breuk met de middeleeuwen en als het begin van de nieuwe tijd. Voor de 
katholieke kerk betekende dit een minder positieve tijd. Nadat in de negentiende 
eeuw eerst alle waarborgen van veiligheid en eenheid aan de middeleeuwen 
waren toegekend, zoals bepaalde oude gewoonten en gebruiken die werden 
gezien als verwijzingen naar het natuurrecht, het vreedzaam naast elkaar bestaan 
van kerk en staat, de idealisering van de gilden en het (benedictijns) klooster-
leven, de rol van de paus als bemiddelaar bij confl icten en dergelijke, kreeg het 
begrip reformatie in katholieke kring de pejoratieve betekenis van verandering 
ten kwade. In katholieke kringen hield men de reformatie verantwoordelijk voor 
alle moderniteit. De offi ciële katholieke leer werd in Diuturnum illud (1881) door Diuturnum illud (1881) door Diuturnum illud
Leo XIII verwoord:

 ‘Al in het verleden had de beweging van de reformatie de geestelijke en tijdelijke 
macht volkomen overhoop gehaald. Als gevolg hiervan waren in de vorige 
eeuw stromingen ontstaan als de valse fi losofi e, het moderne recht, de volks-
soevereiniteit en die tomeloze vrijheid die geen zicht meer bood op de ware 

.

.

3

De titelpagina van het felle betoog van abbé Charles 
Maignen tegen de opvattingen van Maumus: ‘Ce qui 
divise la France en deux camps, ce n’est pas la forme 
du gouvernement, c’est le principe de l’autorité. Nous 
sommes en présence de deux doctrines: celle de l’Église 
<<Tout pouvoir vient de Dieu>> et celle de la Révolution 
<<Tout pouvoir vient du peuple>>.’ (Bron: Ch. Maignen, 
‘Introduction’ in La souverainetée, Paris 1892)
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Door de publicaties van Gayraud en Naudet werd hij geïntroduceerd in het (neo)
thomistische wereldbeeld, waarin God begin en einde van alles is, Schepper van 
het leven en Vader bij wie iedereen hoopt thuis te komen. Hij raakte bekend 
met de leer van de abstracte natuurwet, nam van de ‘abbés’ de legende van de 
christelijke middeleeuwen over en ontleende aan Naudet dat bezit en eigendom 
slechts een leengoed van God waren en niet tussen rijk en arm in mochten staan, 
zoals Rerum Novarum leerde. Rerum Novarum leerde. Rerum Novarum

Van Dalsum volgde de opvatting van Gayraud, Lemire en Naudet dat iedereen, 
christen en niet-christen, bij de opbouw van een rechtvaardiger samenleving 
betrokken diende te worden. Bij deze opbouw ging het algemeen belang boven 
elk partijbelang en was confessionele partijvorming en invloed van de kerk op 
het publieke domein ongewenst. Immortale Dei was voor de christen-democraten 
de ideologische legitimering van de geaccepteerde scheiding van kerk en staat.

In navolging van de ‘abbés démocrates’ en vele andere katholieken in het 
negentiende-eeuwse Frankrijk idealiseerde Van Dalsum de middeleeuwen als een 
veilig en harmonieus tijdperk, waarin de samenleving doordrongen was van de 
christelijke leer. In bepaalde gebruiken en gewoonten zag men invullingen van 
het natuurrecht. Zoals vele katholieken in zijn tijd, beschouwde hij de reformatie 
als een verandering: een verbreking van de christelijke eenheid en een afsluiting 
van de middeleeuwen met zijn elementen van het natuurrecht. Tegenover de 
geïdealiseerde middeleeuwen werd de verandering als negatief ervaren. Dit was 
ook het standpunt van de offi ciële kerk. Zoals verwoord in Diuturnum illud (1881) Diuturnum illud (1881) Diuturnum illud
beschouwde deze de reformatie als de oorzaak van alle moderniteit, als een kette-
rij die tot de modernistische stromingen leidde en de beschaving bedreigde. 

Voor Van Dalsum gingen met de reformatie de christelijke eenheid en de 
mensenrechten verloren. De breuk met de middeleeuwen leidde in katholieke en 
protestantse landen tot staatsgodsdiensten en staatskerken waaruit misstanden 
en godsdienstoorlogen voortkwamen. Uiteindelijk leidde dit wel tot de her-
ontdekking van de rechten van de mens. Van Dalsum gaf echter niet de reformatie 
de schuld van de moderniteit, wel de staatskerken in protestantse en katholieke 
landen vanaf de reformatie tot 1789.

Besluit

Met betrekking tot de hoofdvraag – welke plaats nam het geloof in in het leven 
van Van Dalsum – kunnen we het volgende vaststellen. Van Dalsum werd in 
Arnhem gevormd door zijn werk als Vincentiaan en door zijn lidmaatschap 
van de Klarenbeekse Club. Als actief lid van de Eusebiusconferentie raakte 
hij bekend met de sociale problematiek en de armoede in veel gezinnen. Van 
Dalsum meende dat de sociale misstanden niet met aalmoezen konden worden 
verholpen. Hierin voelde hij zich gesteund door de encycliek Rerum Novarum, 
die voor hem het stimulerende kerkelijke antwoord was op de aanpak van het 
sociale vraagstuk. Hij was van oordeel dat overbrugging van de tegenstelling 
tussen arm en rijk mogelijk was door een leven vanuit een grote plichtsbetrach-
ting en vanuit een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Elke christen, rijk of arm, 
diende vanaf zijn eigen plaats in de samenleving te getuigen van een christelijke 
levenshouding door zijn plichten te vervullen en de rechtvaardigheid vorm te 
geven in het dagelijkse leven. Graves de communi re verstevigde zijn opvatting Graves de communi re verstevigde zijn opvatting Graves de communi re
dat de christelijke rechtvaardigheid een aanvulling behoefde van liefdadigheid. 
Liefdadigheid was voor hem echter een uitvloeisel en geen vervanging van chris-
telijke rechtvaardigheid. 

Van Dalsum werd mede gevormd door zijn lidmaatschap van de Klarenbeekse 
club. Hier maakte hij kennis met katholieke intellectuelen, kunstenaars en 
enkele sociaal bewogen priesters die poogden het katholieke geloofsleven in 
de Nederlandse samenleving opnieuw vorm te geven door een open houding 
tegenover de moderne maatschappij. Binnen de Klarenbeekse Club behoorde hij 
tot de richting die een sterke sociale vernieuwing voorstond.

Van Dalsum liet zich in deze periode inspireren door de ‘abbés démocrates’, 
een hervormingsbeweging van Franse katholieken, die sterk klerikaal gekleurd 
was. De ‘abbés démocrates’ beschouwden zich als de militante katholieke voor-
hoede in de aanvaarding van het Ralliement. Naar zij meenden leerde de kerk 
met het aanvaarden van het Ralliement om te gaan met de moderne waarden 
en zich te verzoenen met de moderne samenleving. Deze verzoening achtten zij 
enkel mogelijk indien de kerk de scheiding van kerk en staat aanvaardde en de 
sociale en politieke democratie accepteerde. Zij lieten zich als ultramontanen 
vooral inspireren door het pauselijk leergezag, zoals dat onder meer door de 
encyclieken Immortale Dei, Rerum Novarum, Graves de communi re en Au milieu 
des sollicitudes werd uitgedragen. des sollicitudes werd uitgedragen. des sollicitudes

Van Dalsum omarmde de ideeën zoals ze verwoord werden door Hippolythe 
Gayraud, Jules-Auguste Lemire en vooral Paul-Antoine Naudet. Gayrauds hand-
boek van de christen-democratie, Les Démocrates chrétiens, liet hem kennismaken Les Démocrates chrétiens, liet hem kennismaken Les Démocrates chrétiens
met de uitgangspunten en de programma’s van de christen-democraten en kern-
gedachten uit de encyclieken Immortale Dei en Immortale Dei en Immortale Dei Rerum Novarum.
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1  HB. nr. 1977, 28 maart 1903.
2  ZA, 701.1 AAM, inv.nr. 1037, nr. 328.

Sociaal hervormer in Hulst 
(1903-1907)

 ‘Wij dachten hierbij onder kerk aan kerkdienaren, navolgende in de vormen van den 
modernen tijd, het al wel doende rondgaan van Christus, maar niet aan kerkdienaren 
de staatszucht entende in het sociale leven en hun gezag leggende in de burgerlijke en 
burgerschapsrechten der gelovigen. Christus deed niet in de zaken van het burgerlijk 
gezag: Mijn rijk is niet van deze wereld (Joh. 18, 36).’ (Van Dalsum, DV / 291)gezag: Mijn rijk is niet van deze wereld (Joh. 18, 36).’ (Van Dalsum, DV / 291)gezag: Mijn rijk is niet van deze wereld (Joh. 18, 36).’ (Van Dalsum, DV

Centraal in dit hoofdstuk staat Van Dalsums inzet voor de landarbeiders en de 
kleine pachters tegenover de grootgrondbezitters en hun rentmeesters. Zijn ijver 
voor een beter kredietstelsel deed boerenbonden en dertien boerenleenbanken 
ontstaan, waardoor de welvaart in de streek toenam. Van Dalsums aanpak riep 
grote weerstand op bij de rentmeesters en de gegoede katholieke burgers. Ook 
de locale katholieke kerk keerde zich tegen Van Dalsum. Voor de groeiende 
tegenstellingen worden verklaringen gegeven. De regionale katholieke pers was 
verdeeld. De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier Het Hulsterblad vertolkten Van Dalsums opvat-Het Hulsterblad vertolkten Van Dalsums opvat-Het Hulsterblad
tingen, Zelandia dat van de katholieke kiesverenigingen. De Vierde Bredasche 
Katholiekendag in Hulst (1908) toonde aan dat de verhouding tussen de dioce-
sane kerk en Van Dalsum verstoord verstoord was.

De komst van Hendrik Albert van Dalsum in Hulst

Bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1903 werd Van Dalsum benoemd tot ‘notaris 
binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats Hulst’, als opvolger van 
notaris A.M. van Rijsoord van Meurs.1 Zijn beëdiging vond plaats op 8 april 1903 
te Hulst.2 Daarmee kreeg Hulst voor het eerst na lange tijd weer een katholieke 
notaris. Even later verscheen een welkomstwoord in Het Hulsterblad:Het Hulsterblad:Het Hulsterblad

3 

De ‘wiedkooi’ van Axel en Boschkapelle, 1910/1920. De landarbeiders – mannen, vrouwen en kinderen – zijn 
bezig met erwten trekken. De man die rechts op de onderste foto op de gevulde zakken zit, houdt de telling 
bij (fotocollectie E. Steijns, Kloosterzande)
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3  HB. nr. 1978, 4 april 1903.
4  Van Dalsum in het voorwoord van het manuscript De Wereldrevolutie.
5  KDC, Aalberse-archief, toegangsnr. 169, inv. nrs. 27-38 (36) brief van Van Dalsum aan P. Aalberse, 23 mei 1903. Zie 

bijlage 7.

 ‘Maar de rentmeester is een joviale man. Allen die hem zouden kunnen scha-
den noodigt hij nu en dan op een diner met een fi jne fl esch, tot den majoor 
der maréchaussee in begrepen. Dit laatste is een algemeen gebruik. Maar 
wonderlijk snel was algemeen bekend dat de nieuwe notaris geheelonthouder 
is omdat daaruit volgde dat hij niet met een fi jne fl esch is te vangen.’ 

Om toch enige aansluiting bij de notabelen te krijgen werd de nieuwe notaris lid 
van de katholieke kiesvereniging en zelfs aandeelhouder van het politieke orgaan 
Zelandia, maar hij voelde zich bij hen niet thuis. De notabelen waren volgens de 
brief niet te vinden voor verenigingen die loonsverhogingen bepleitten en wilden 
geen boerenorganisatie met leen- en spaarbanken, volgens Van Dalsum ‘juist de 
twee die nodig zijn’. Zij kenden slechts een uiterlijke vorm van godsdienstigheid, 
‘de godsdienst belijden in geest en in waarheid, dus in rechtvaardigheid en liefde, 
is echter onbekend, tenzij onder de armen die in nederigheid het hoofd buigen.’ Hij 
signaleerde ook andere misstanden. Bierbrouwers verschaften geldkrediet en gaven 
gronden in erfpacht onder beding dat er dertig jaar lang in het pand herberg diende 
te worden gehouden, ook al zou er van een volledige schuldafl ossing sprake zijn. 
Men kent hier, aldus Van Dalsum, 85 herbergen op nog geen 3000 inwoners. Zoals 
een pastoor hem vertelde, ‘leeft de bevolking hier in een serviele geest. Ge begrijpt 
nu enigszins mijn toestand,’ schreef hij Aalberse in dezelfde brief. ‘Ik schreef 
voor drie weken aan dr. Ariëns: voor de goede zaak kan nog niet het zaad worden 
uitgestrooid, de vore moet eerst nog worden geploegd. Maar deze toestand is juist 
iets voor mij.’ Van Dalsum zette de eerste stappen tot verbetering van de situatie 

 ‘De heer H.A. van Dalsum, de nieuwbenoemde notaris, zal zich op het eind 
dezer maand alhier komen vestigen. De heer H.W. Neervoort blijft als kandidaat-dezer maand alhier komen vestigen. De heer H.W. Neervoort blijft als kandidaat-dezer maand alhier komen vestigen. De heer H.W. Neervoort
notaris op het kantoor werkzaam. Volgens Het Centrum in zijne tegenwoordige 
woonplaats een steunpilaar der Katholieke Partij, die hem ongaarne ziet heen 
gaan. Van verschillende katholieke corporaties maakt hij daar deel uit, o.a. van 
de r.k. Kiesvereniging, het Kruisverbond en de St. Vincentiusvereeniging. Op 
dergelijk getuigenis hebben wij alle reden den heer Van Dalsum het welkom in 
onze veste toe te roepen.’3

De overgang van de grote stad 
Arnhem naar het vestingstadje 
Hulst viel Van Dalsum niet licht. Hulst viel Van Dalsum niet licht. Hulst viel Van Dalsum
‘Als wij den eersten dag in Hulst 
in een hotel overnachten en uitza-
gen naar het eenzame marktplein, 
kwam in ons wel de gedachte en 
het gevoel dat wij hier in Hulst 
door God en alle goede mensen 
waren verlaten.’4 Op 6 april betrok 
hij zijn huis, annex kantoor, in de 
Gentsestraat en op 6 september 
van dat jaar kwam ook zijn zus 
Lize, genoemd naar haar tweede 
naam Elizabeth, bij hem wonen. 
Er was ook sprake van een derde 
huisgenoot, Joseph Sneps. Deze 
was volgens zijn inschrijving bij 
de burgerlijke stand een wees-
jongen uit Arnhem over wie Van 
Dalsum als voogd was aangesteld. 
Joseph vertrok na een klein jaar 
naar Bergen op Zoom.

De eerste weken na zijn komst verbaasde Van Dalsum zich over veel. Een 
uitvoerige brief aan Aalberse liet aan duidelijkheid niets te wensen over: zowel 
binnen als buiten het notariaat bespeurde hij ‘eigenaardigheden’.5 Met zijn brief 
wilde hij Aalberse op de hoogte stellen van verschillende aangetroffen misstanden
en vooral ‘den zedelijken steun van Den Haag’ verkrijgen voor de acties die hij 
al aan het ondernemen was. Welke waren deze eigenaardigheden? Buiten het 
notariaat vielen hem bijzondere bepalingen op in de pachtcontracten van het 
Kroondomein Rentambt Hulst, de gesloten kring van de notabelen en de vele 
functies van de rentmeester, baron Collot d’Escury, die tevens burgemeester van functies van de rentmeester, baron Collot d’Escury, die tevens burgemeester van functies van de rentmeester, baron Collot d’Escury
de gemeente Hontenisse was, waar alle gemeenteraadsleden tevens pachters van 
hem waren. Onenigheden konden gemakkelijk tot confl icten uitgroeien.

Hotel Brand (het Bonte Hert) aan de Grote Markt in Hulst, 
waarin Van Dalsum de eerste maanden na zijn benoeming 
tot notaris logeerde (fotocollectie E. Taelman)tot notaris logeerde (fotocollectie E. Taelman)

De Gentsestraat in Hulst in 1910. In het huis met het balkon, het derde van rechts, woonde notaris Van 
Dalsum (fotocollectie E. Taelman)
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6  Afschrift brieven van Van Dalsum aan F. Hombach, 20 mei 1903 en aan de offi cier van Justitie, 22 mei 1903. KDC, 
Aalberse-archief, toegangsnr. 169 (27-38) inv. nr. 36.

7  Op de bijeenkomst in Klarenbeek van 16 juni 1903 waren Aalberse en Van Dalsum aanwezig volgens de leden- en 
presentielijst. KDC, Gisbert Brom-archief.

8  Naar Van Dalsum oordeelde was de persoonlijke verhouding tussen hen beiden goed, vgl. DV. nr. 10, 4 december  oordeelde was de persoonlijke verhouding tussen hen beiden goed, vgl. DV. nr. 10, 4 december  oordeelde was de persoonlijke verhouding tussen hen beiden goed, vgl. DV
1909. Van Dalsum sprak zelfs met lof over de baron, ‘die misstanden voorzover deze van hem zelf afhingen, had 
doen ophouden’. Van Dalsum, De Kamercandidatuur, 10 (coll. W. Gielen); DV. nr. 87, 27 mei 1911. 

9  Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 20.

Deze aristocraat paste in het beeld van een maatschappij-in-overgang, die Neder-
land volgens M. Hoogenboom van 1890 tot 1940 was.9 Die samenleving werd 
volgens Hoogenboom niet alleen gekenmerkt door het overgangsproces van een 
beginnende naar een voltooide verzuiling. In zijn onderzoek naar de geschiedenis 
van de sociale zorg in Nederland wijst hij op een ander verschijnsel dat nauw met 
de verzuiling verweven was: de strijd van de hoogste stand om het behoud van zijn 
vooraanstaande positie en invloed in de samenleving. Afschaffi ng van economische 
monopolies en privileges ondergroef na 1848 volgens Hoogenboom de ‘standsorde’. 
Iedereen kon in een vrije economie rijk worden, op stand leven en scholing volgen. 
Voor de hoogste stand betekenden de omwentelingen een heroriëntatie op zijn 
positie, wilde men zijn invloed bewaren. Het proces van verzuiling werd volgens 
Hoogenboom doorkruist door die oude tegenstelling tussen de standen, door hem 
de tegenstelling tussen ‘aristocraten’ en ‘democraten’ genoemd. Oorspronkelijk 
waren dit termen die betrekking hadden op een ideologisch debat in de nadagen 
van de Republiek. Het waren in die tijd geen termen die vertegenwoordigers van 
een bepaalde stand aanduidden, omdat nagenoeg alle gebruikers tot de boven-
laag van de samenleving behoorden. Het sociale vraagstuk deed deze termen uit 
de nadagen van de Republiek opnieuw herleven. De ‘aristocraten’ pleitten vóór 

met de verzending van brieven 
aan de officier van Justitie in 
Middelburg en aan rentmees-
ter F. Hombach. Beide brieven 
bevatten een beschrijving van 
‘eigenaardigheden’ binnen het 
notariaat in de streek. Afschriften 
van deze brieven voegde hij 
bij de brief aan Aalberse, zodat 
deze geïnformeerd was en 
hem moreel kon steunen.6 Van 
Dalsum verwachtte Aalberse te 
spreken op de komende bijeen-
komst in Klarenbeek, een drietal 
weken later.7

 In zijn brief aan Aalberse 
oordeelde Van Dalsum veel te 
snel en te negatief over de rent-
meester van het Kroondomein, 
K.J.A.G. baron Collot d’Escury 
(1858-1929). Zijn in het geschil-
derde tafeltafereel neergelegde 
oordeel zou Van Dalsum spoedig 
bijstellen door in zijn brochures 
over het Kroondomein erop te 

wijzen dat niet de rentmeester, maar de minister van Financiën het feitelijke 
beheer voerde en de verantwoordelijkheid droeg voor oude pachtbepalingen.8

Ook andere overwegingen hadden hem tot voorzichtiger oordelen moeten manen. 
Handhaving van eigen invloed kon immers ook ten goede worden aangewend 
en hoefde bevordering van de streekontwikkeling niet in de weg te staan. Een 
invloedrijke positie kon ook voor verbeteringen zorgen van de werkomstandig-
heden van (land)arbeiders. De rentmeester van het Kroondomein bleek voor 
vernieuwing en verandering open te staan. Zo speelde hij een rol van regionale 
en landelijke betekenis op het terrein van de landbouw. Landelijk, als mede-
bestuurder van het Nederlands Rundveestamboek, medeoprichter van de 
Algemene Nederlandse Zuivelbond en als lid van de Raad van Toezicht van de 
Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank in Utrecht; regionaal als medeoprichter 
van de Coöperatieve Boterfabriek in Kloosterzande en als bestuurder van de 
Coöperatieve Suikerfabriek in Sas van Gent. Bovendien werd hij commissaris 
van de NV. Stoomtramweg Hulst-Walsoorden (opgericht in 1902) die niet zozeer 
ten dienste stond van het passagiersvervoer, maar het transport van landbouw-
producten naar en van Zuid-Beveland moest bevorderen. 

Karel Jan André Gyon baron Collot d’Escury (1858-1929), 
rentmeester van het Kroondomein en burgemeester van 
Kloosterzande van 1893 tot 1929 (fotocollectie E. Steijns, 
Kloosterzande)

De aandeelhouders van de Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Roomboter’ te Kloosterzande (fotocollectie E. 
Steijns, Kloosterzande)
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Van Waesberghe, die sinds 1819 
met meerdere personen Hulst en 
het Land van Hulst in openbare 
functies vertegenwoordigde, als 
een regentenfamilie worden 
gekenschetst.15 De Hulsterse 
tak van deze familie beheerde 
in de persoon van rentmeester 
Joannes Franciscus (1737-1797) 
de goederen van de abdij van 
Baudeloo. Zijn zoon Bernardus 
(1771-1834) was griffier van de 
rechtbank in Middelburg. Andere 
zoons, zoals Norbertus (1772-
1827) en Ludovicus (1774-1824), 
waren lid van Provinciale Staten 
van Zeeland. Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen van Joannes 
Franciscus van Waesberghe druk-
ten een bestuurlijk stempel op de 
Zeeuwse samenleving. Bekend is 
Ludovicus Josephus Maria van 
Waesberghe (1844-1903), die 
lid was van Provinciale Staten 
(1876-1888), burgemeester van 
Hulst (1888-1893), lid van Gedeputeerde Staten (1893-1903) en oprichter van de 
bank Van Waesberghe-Janssens in Hulst. Op 16 januari 1894 werd zijn oudste 
zoon, Franciscus Josephus Ludovicus Maria van Waesberghe (1868-1934), na een 
lidmaatschap van Provinciale Staten, ook benoemd tot burgemeester van Hulst 
(1894-1925). Andere zoons gingen het zakenleven in en twee zoons , Josephus 
Franciscus Andreas Marie (1873-1913) en Louis François Marie (1881-1933) werden 
respectievelijk lid van Provinciale Staten en lid van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland. In deze studie zullen we vooral burgemeester F.J.L.M. van Waesberghe 
(Frans) en zijn broer J.F.A.M. van Waesberghe (Joseph), lid van Provinciale Staten, 
tegenkomen als verklaarde tegenstanders van Van Dalsums denkbeelden. Met 
het vertrek van Frans van Waesberghe uit de Hulsterse politiek in 1925, hield de 

handhaving van de maatschappelijke orde. Ze waren bijvoorbeeld geen voor-
standers van uitbreiding van het kiesrecht en wezen mogelijke tussenkomst van 
de staat in confl icten tussen de standen af. ‘Democraten’ keerden zich tegen de 
maatschappelijke verhoudingen, kozen vóór uitbreiding van het kiesrecht, vóór 
sociale hervormingen en vóór interventie van de staat bij arbeidsconfl icten.10

Tussen 1894 en 1940 bestonden in Nederland twee overwegend standgebon-
den aristocratische partijen, de Christelijk Historische Unie (ontstaan uit de 
Antirevolutionaire Partij) en de Bond van Vrijzinnig Liberalen (ontstaan uit de 
Liberale Unie). Dit betekende niet dat alle aristocratische liberalen de moeder-
partij hadden verlaten. Ook de katholieke ‘partij’ in de Tweede Kamer kende veel 
personen van adellijke of patricische afkomst. De strijd tussen de aristocraten en 
democraten in de katholieke partij belemmerderde lange tijd de ontwikkeling naar 
een volledig democratische partij.11 Hoogenboom duidt de Anti-Revolutionaire 
Partij, de Liberale Unie én de Katholieke ‘Partij’ aan als gemengde partijen met 
nog aristocratische leden die zich inzetten voor de aristocratische zaak, dat wil 
zeggen het bewaren of uitbreiden van de macht en invloed van de hoogste stan-
den. Zij waren met elkaar verbonden door familiale, sociale en economische 
banden en trachtten hun invloed op de samenleving te behouden. Handhaving 
van macht of uitbreiding van eigen invloed woog zwaarder dan de ideologie van 
de confessionele partij waarvan men lid was.12 Hoogenboom spreekt van een 
landelijk conservatief netwerk. 

In dit onderzoek naar het geloof van Van Dalsum komen we dit netwerk in deze 
kleine en overwegend agrarische regio niet tegen. De bevolking was bovendien 
nagenoeg katholiek, op enkele protestantse families na. Wel ervoer Van Dalsum 
verzet van verschillende andere rentmeesters en tussenpersonen, omdat hij in 
tegenstelling tot andere notarissen weigerde hen commissiegelden te betalen. 
Deze tussenpersonen beheerden namens de ‘vreemde’ eigenaren de grondeigen-
dommen. Zij deden dat voor het Kroondomein als grootste grondeigenaar, voor 
De Godshuizen van Gent die grote delen van het Land van Axel en Boschkapelle 
bezaten, en voor de hertogelijke familie Van Arenberg, die meerdere polders bij de 
Saeftinghe in bezit had.13 Ook de familie Seydlitz behoorde volgens Van Dalsum 
tot de grootgrondbezitters. Wat overbleef aan platteland was in het bezit van 
Belgische en Franse grondeigenaren, die ook tussenpersonen in dienst hadden. 
Deze tussenpersonen handelden tevens in suikerbieten en kunstmeststoffen. Zij 
waren zaakwaarnemer en vroegen van de notaris een deel tot soms de helft van 
wat deze aan de pachter verdiende. Daarbij kwam nog dat deze tussenpersonen 
ook deel uitmaakten van het polderbestuur en de waterschappen. Verstrengeling 
van belangen lag voor de hand. Samen vormden zij in de ogen van Van Dalsum 
een soort politieke partij met als doel het vasthouden van hun macht.14

In Hulst, Hontenisse en St. Jansteen bestonden kleine kringen van invloedrijke 
families, die hun maatschappelijke en soms ook politieke invloed trachtten te bewa-
ren. Veelal waren het rijke boerenfamilies. Maar onder de burgerij moet de familie 

Geschilderd portret in olieverf van burgemeester F.J.L.M. 
van Waesberghe, hem aangeboden door het personeel van 
de gemeentesecretarie bij zijn zilveren ambtsjubileum op 16 
januari 1919. Het hangt nu in ’s Landshuis in Hulst. 
Foto: R. van den Elshout (collectie Gemeentearchief Hulst)
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Een schets van de eigendomsverhoudingen in 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen in het begin van de twintigste eeuw 

Zoals hij de zaken in Arnhem voortvarend aanpakte, wilde Van Dalsum ook 
in Hulst snel en daadkrachtig aan de slag. Hij kreeg in de allereerste maanden 
na zijn vestiging als notaris bijvoorbeeld ruimte in Het Hulsterblad en in Het Hulsterblad en in Het Hulsterblad De
Zeeuwsche Koerier om zijn denkbeelden te uiten. Spoedig verscheen een aantal Zeeuwsche Koerier om zijn denkbeelden te uiten. Spoedig verscheen een aantal Zeeuwsche Koerier
redactionele artikelen van zijn hand, waarin hij pachtboeren en landarbeiders 
opriep tot samenwerking. Ook beroepshalve kwam hij snel in aanraking met 
pachters en landarbeiders en hun barre werkomstandigheden in de kleipolders:

 ‘Geleerde heeren praten tot den boer aldoor over meer intensieve kultuur totdat de 
ooren er hem van tuiten: hij zou meer geld uit zijn bedrijf kunnen halen indien hij 
zijn land beter bemestte, zijn vee beter voedde, beter zaaigoed, betere werktuigen, 
meerdere werkkrachten aanschafte. Alles goed en wel. De boer weet dat zoo goed 
als zij. Maar daar is geld voor nodig. Dit heeft hij niet of niet genoeg.’20

burgemeestersdynastie overigens nog niet op te bestaan. B.A.Th.M. Truffi no volgde 
zijn schoonvader Frans van Waesberghe als burgemeester op.

De naam van de invloedrijke familie Van Waesberghe prijkt regelmatig op de 
bestuurslijsten van gemeente en kerk, van katholieke instellingen voor armen- en 
ziekenzorg, en niet te vergeten op die van de katholieke kiesverenigingen. Om zich 
te verzekeren van een eigen persorgaan richtten de katholieke kiesverenigingen de 
NV. Zelandia op, die de gelijknamige krant uitgaf.16

In tegenstelling tot de rentmeester van het Kroondomein werden vanuit deze 
kleine kring van katholieke notabelen in het begin van de twintigste eeuw geen 
initiatieven ondernomen tot verbetering van de rechtspositie, de woonsituaties en 
de werkomstandigheden van de arbeiders. Wel had men oog voor de noodzaak van 
scholing van arbeiders en stichtte daarom in 1906 een ambachtsschool in Hulst. 
De uitbreiding van het katholiek lager onderwijs in Hulst (1906) en St. Jansteen 
(1907) kan niet als een initiatief van de katholieke notabelen gezien worden. Het 
was allereerst een kerkelijk initiatief in de context van de verzuiling, maar werd 
wel gerealiseerd dankzij de vanzelfsprekende medewerking van de toenmalige 
katholieke gemeenteraden die het openbaar onderwijs in deze plaatsen bewust ter 
ziele lieten gaan.17

Hoewel hij nog maar kort in Hulst woonde, was het Van Dalsum snel duide-
lijk geworden dat, om het in zijn woorden weer te geven, in deze streek niets 
bestond van een christelijke volksactie en dat begrippen als rechtvaardigheid 
en naastenliefde onder de mensen nagenoeg waren gestorven.18 Zo leefde in de 
ogen van de nieuwe notaris het overgrote deel der agrarische bevolking in Oost-
Zeeuws-Vlaanderen onder een zekere dwang en afhankelijkheid. Deze dwang 
en afhankelijkheid werden volgens Van Dalsum door de bevolking ervaren op 
vier terreinen. De afwezigheid van een gezond kredietstelsel leidde tot een grote 
afhankelijkheid van particuliere geldschieters. Er heerste onder de bevolking een 
besef van rechteloosheid en machteloosheid door het bestaan van verouderde 
bepalingen in pachtcontracten. Dit besef werd nog versterkt door oplopende 
pachtprijzen, daar alleen pachtgrond, en dan nog mondjesmaat, beschikbaar 
kwam. Landbouwgrond was niet te koop. Ook de katholieke kerk had een grote 
greep op de samenleving. In het oostelijk deel van het dekenaat Hulst kreeg de 
van katholieke zijde nagestreefde eigen organisatie al vóór 1910 haar beslag.19

Gelijktijdig groeide er een sterk klerikalisme door verwevenheid van de belangen 
van de geestelijkheid met die van de katholieke kiesverenigingen. Aan het door 
Van Dalsum genoemde vierde terrein, de historische en geografi sche context 
waarmee hij de geschiedenis en het isolement van het gebied bedoelde, wordt 
later aandacht besteed.

Kaart van Zeeuws-Vlaanderen uit 1926 
(collectie Gemeentearchief Hulst)
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bezittingen in Zeeuws-Vlaanderen op van landeigenaren van boven de Schelde, 
die een onteigening vreesden van hun bezittingen vanwege het Franse regime in 
Zeeuws-Vlaanderen. Er waren dus aan het eind van de negentiende en in het begin 
van de twintigste eeuw vooral in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen weinig autoch-
tone boeren die tevens eigenaar van boerderij of land waren. Er waren wel veel 
pachters.22 Priester wijst nog op een andere oorzaak voor het ‘buitenlands’ land-
bezit in Zeeuws-Vlaanderen, namelijk het verlenen van octrooien tot bedijkingen 
tussen 1802 en 1804 aan buitenlandse particulieren en compagnieschappen. Ook 
hierdoor kwam ingepolderd land in vreemde handen. In 1832 was 41 procent 
van de landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen in bezit van vreemden.23 Volgens 
Priester bleef het aantal buitenlandse eigenaren zowel boven als beneden de 
Schelde toenemen tot in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Dit bracht in 
economisch opzicht grote nadelen met zich mee, omdat door het grote aantal 
pachters en buitenlandse eigenaren veel kapitaal niet in de streek bleef maar 
daarbuiten werd geïnvesteerd. Soms kon het ook niet anders. Een illustratief 
voorbeeld bij Priester is de ontwikkeling van de beetwortelsuikerindustrie en 
de stichting van suikerfabrieken in België langs de Zeeuws-Vlaamse grens.24 Op 
de gepachte gronden in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen werden naast ondermeer 
tarwe en vlas vanaf 1854 ook suikerbieten verbouwd ten behoeve van Belgische 
fabrieken.25 De teelt van suikerbieten nam binnen korte tijd een grote vlucht. 

Hoe was deze situatie gegroeid? Om dit te begrijpen besteden we eerst aandacht 
aan de woon- en werksituatie van de bevolking in deze agrarische regio in het 
begin van de twintigste eeuw. 

Weinig of geen eigendom

Een groot deel van de arbeidende bevolking was als kleine pachter of landarbeider 
aangewezen op werk op land dat door de boeren werd gepacht. Meer dan boven 
de Schelde was er in Zeeuws-Vlaanderen in de negentiende eeuw sprake van 
zeer veel verpacht land. Hierbij nam het oostelijk deel een prominente positie 
in. Meerdere oorzaken zijn er aan te wijzen voor het ‘vreemde’ landbezit, aldus 
P. Priester in zijn studie Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, circa 1600-1900. 
Enkele feiten waarop hij wijst.

De landbouwgrond in sommige polders in de Hulster Ambacht was in de 
zeventiende en achttiende eeuw voor veertig procent in eigendom van kerkelijke 
instellingen. Verder hadden De Domeinen in 1769 ongeveer 32 procent van de 
landbouwgrond in bezit, waarbij Het Koninklijk Huis in de gemeente Hontenisse 
over 99 procent van de landbouwgrond beschikte. De Domeinen gingen eerst in 
1972 over tot publieke verkoop. De kerkelijke bezittingen of geestelijke goederen 
die bij de overgang naar Staats-Vlaanderen nog niet waren onteigend of in de 
verkoop waren gedaan, gingen in andere handen over toen Zeeuws-Vlaanderen 
in 1794 bij Frankrijk werd gevoegd. De geveilde goederen kwamen in handen 
van Vlaamse, Brabantse en Zeeuws-Vlaamse rechtspersonen.21 Zij kochten ook 

De landarbeiders van de ‘wiedkooi’ van de Margretsedijk rond 1910 (fotocollectie E. Steijns, Kloosterzande)

Bietenverladers op de Tasdijk rond 1910 (fotocollectie E. Steijns, Kloosterzande)
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industrie zich ontwikkelde van huisindustrie naar tricotagebedrijven. In deze 
bedrijven werkten hoofdzakelijk Belgische arbeid(st)ers. Dit had een historische 
oorzaak. Het eerste tricotagebedrijfje dat in 1906 in Hulst werd gevestigd, was 
een klein fi liaal uit St. Niklaas. De Belgische vluchtelingen uit de textielregio 
St. Niklaas brachten in de Eerste Wereldoorlog een verdere ontwikkeling op gang.
De vestiging van grote Belgische en Franse tricotagebedrijven kwam later tot 
stand met behulp van Belgisch en Frans kapitaal. Ook in deze bedrijven waren 
vooral Belgische arbeid(st)ers werkzaam. Een parallelle ontwikkeling van huis-
industrie naar verwerkingsbedrijf, die al tijdens de Eerste Wereldoorlog inzette, 
vond plaats bij de bewerking van vlas tot vlaslinnen.

Volgens het verslag van Kakebeeke liepen de lonen in de gemeenten nogal 
uiteen, maar vergeleken met twintig jaar geleden waren zij gestegen met twintig à 
dertig procent. Dit was zeer noodzakelijk volgens het verslag, aangezien nergens in 
Zeeland lagere lonen gegeven werden dan in dit deel van de provincie. Dit gebeurde 
al vanouds.32 Het dagloon van een volwassen arbeider in het op zandgrond gelegen 
St. Jansteen bedroeg volgens Kakebeeke twintig jaar geleden ’s zomers f 1,- en f 1,- en f
in de winter f 0,64. Nu was dat gestegen tot f 0,64. Nu was dat gestegen tot f f 1,50 en f 1,50 en f f 0,75. Het dagloon van een f 0,75. Het dagloon van een f
landarbeider op de kleipolders van Lamswaarde, noordelijk van Hulst, dat twin-
tig jaar eerder slechts f 0,60 à f 0,60 à f f 0,70 bedroeg, was nu gestegen tot f 0,70 bedroeg, was nu gestegen tot f f 1,- of f 1,- of f f 1,25. De f 1,25. De f
verhogingen werden veroorzaakt door toenemende verbouwing van veel arbeid 
eisende producten als suikerbieten, aardappelen, vlas en uien. Vroeger werd vlas 
door kooplieden uit Holland opgekocht, die het met eigen arbeiders bewerkten. 
Nu werd dit gedaan door arbeiders uit eigen streek in St. Jansteen, Koewacht en 
Overslag. In de laatste twee plaatsen werd ook vlas ‘gezwingeld’. Veel andere 
inkomsten waren er niet. 

In de zandstreken rond St. Jansteen, Clinge en Koewacht hadden bijna alle 
landarbeiders land in pacht. Zo ook in de gemeenten Hulst en Hontenisse. In 
andere, meer westelijk gelegen gemeenten hadden arbeiders niets anders dan wat 
grond rond het huis of wat aardappelland bij de boer. Bijna alle arbeiders mestten 
een of twee varkens. Hadden ze meer land, dan verbouwden ze wat aardappelen 
en suikerbieten voor eigen consumptie en voor het mesten van het varken. 

Ondanks de groei van deze teelt in Zeeland, werden in de provincie slechts twee 
suikerfabrieken gevestigd, omdat er voor de bereiding van suiker onvoldoende zoet 
water voorhanden was. Deze fabrieken stonden op de grens, in Sas van Gent.26

De economische situatie van dit overwegend agrarisch gebied werd in het 
kader van de landbouwcrisis (1884-1896) gedetailleerd in beeld gebracht door 
enkele studies, zoals de verslagen van het Nederlandsch Landbouw-Comité uit 
188627 en de verslagen van twee staatscommissies van landbouw, bij Koninklijk 
Besluit ingesteld in 188628 en in 190629. Voor Zeeuws-Vlaanderen kennen we 
bewerkingen van de verslagen van beide staatscommissies. 

Allereerst heeft F. Hombach de uitkomsten van het verslag voor Zeeuws-Vlaan-
deren bewerkt. Hij schetste een deplorabel beeld ten gevolge van de heersende 
crisis in de landbouw. Van Dalsum constateerde later dat er op sommige terreinen 
beslist verbetering was ingetreden, maar dat toch bepaalde ongewenste werk-
situaties bleven bestaan door de bepalingen in een sterk verouderd pachtcontract, 
bijvoorbeeld ‘bijzondere’ dienstverlening aan landeigenaren of rentmeesters bij de 
jacht, het beschikbaar stellen van paarden bij feestelijkheden en dergelijke.

De bewerking door I.G.J. Kakebeeke, Rijkslandbouwleraar te Goes, van de 
rapportage van de Staatscommissie van 1906 leert ons meer over de economische 
situatie van de landarbeiders. Kakebeeke, lid van de staatscommissie, bewerkte 
het verslag ook voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij gaf hij de verschillen aan 
met de situatie van 1886. 

Er waren volgens Kakebeeke drie categorieën landarbeiders in Zeeuws-Vlaan-
deren: de bij de landbouwer inwonende boerenknechten en meiden, vaste arbeiders 
die gedurende het gehele jaar bij de boer werkten en losse arbeiders. Het aantal 
losse arbeiders nam toe, in tegenstelling tot het aantal inwonende dienstboden en 
vaste arbeiders, dat juist terugliep. De oorzaak lag bij een mindere vestiging van 
dienstboden en knechten vanuit België en de trek van veel landarbeiders, mannen 
en vrouwen, naar Amerika, Holland en Duitsland.30 Op geregelde tijden werkten 
in verschillende Zeeuws-Vlaamse gemeenten Belgen, vooral uit Wachtebeke en 
Stekene. Hun werk bestond uit het trekken van vlas, het snijden van haver en 
het rooien van aardappelen en bieten. Kleine landbouwers werkten in de regel 
niet als losse arbeider. Gehuwde vrouwen en ongehuwde mannelijke en vrou-
welijke arbeiders werkten vooral als vaste en losse arbeiders. Uit het zuidelijk 
deel van het Land van Hulst vertrok ieder jaar een aantal arbeiders naar Noord-
Holland om de oogst binnen te halen. Ook vertrokken velen als melkknecht of 
als veldarbeider naar Duitsland, waar zij van maart tot november verbleven. 
Fabrieksarbeid werd door de landarbeiders weinig verricht. In de gemeenten 
Clinge, St. Jansteen en Koewacht konden veel arbeiders terecht bij kleine bedrij-
ven van klompenmakers. Een beperkt aantal arbeiders werkte in het najaar op 
de twee suikerfabrieken in Sas van Gent, een aantal meisjes uit St. Jansteen in 
een wolfabriek in Hulst.31 De bevolking in het land van Hulst was en bleef vooral 
gericht op de landbouw, ook nog in de jaren twintig en dertig toen de textiel-
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opgenomen. Het kwam voor dat de pachter allerlei hand- en spandiensten diende 
te leveren op feestdagen. Soms kreeg hij voor aangebrachte verbeteringen in de 
opstallen geen vergoeding en bestond de verplichting om het land regelmatig 
braak te laten liggen.33 Bij overtreding van pachtregels stond de pachter tegen-
over een onwelwillende eigenaar geheel machteloos.34 Hoewel eind negentiende 
en begin twintigste eeuw niet iedereen zich aan deze verouderde bepalingen 
hield, was nog in 1909 volgens Kakebeeke ‘ook in deze provincie de positie van de 
eigenaar-landbouwer beter dan die van de pachter’.35 Priester concludeert dat de 
verouderde bepalingen de bedrijfsuitvoering weinig zullen hebben belemmerd. 
Het eerder genoemde grote nadeel, het wegvloeien van veel kapitaal uit de streek 
naar vreemde eigenaren, werd door de vele en hoge pacht versterkt. 

Aan verbeteringen van pachtbepalingen in de pachtcontracten leverde Van 
Dalsum een aanzienlijke bijdrage door een stevige aanzet te geven voor de 
oprichting van boerenbonden en boerenleenbanken. Hierdoor kon de fi nanciële 
afhankelijkheid van de platte-
landsbevolking van de parti-
culiere kredietverleners en 
verpachters worden beperkt. 
Dit was voor Van Dalsum niet 
voldoende. Vooral de rechte-
loosheid van de pachtboeren 
en arbeiders, zoals deze aan-
wezig was in verschillende
pachtcontracten, diende zo 
snel mogelijk te verdwij-
nen, wilde de welvaart en 
het welzijn in deze streken 
aanmerkelijk verbeteren.36

Het werd het begin van een 
slepend gevecht, waarin van de 
kant van een der rentmeesters 
grove taal niet werd geschuwd 
en waarin ook de katholieke 
pers en de katholieke geeste-
lijkheid een steeds sterkere 
rol gingen spelen, aangezien 
rentmeesters, grondeigenaren 
en burgemeesters tevens in 

Eventuele bieten en vlas werden verkocht. Hadden ze minder land, dan werden 
alleen aardappelen en wat groenten verbouwd. Inkomsten uit huisnijverheid 
waren er niet of waren van weinig betekenis. Enkele gastarbeiders en hun gezin 
genoten nog inkomsten door het bezit van een winkel of bierhuis. In dit deel van 
Zeeuws-Vlaanderen stonden volgens het rapport verbazend veel bierhuizen.

De arbeidsduur was over het algemeen voor mannen, vrouwen en kinderen 
gelijk: in de winter ongeveer acht, in de zomer ongeveer tien en in de herfst 
ongeveer negen uur. Als vaste arbeider kon men geen betaald verlof krijgen. 
Vrouwelijke inwonende dienstboden werkten vaak zestien uur per dag.

Kakebeeke maakte ook enkele opmerkingen van meer algemene aard. Zo was 
de stoffelijke welvaart van de arbeiders verbeterd vergeleken met twintig jaar 
geleden door de hogere lonen. Men kon dit zien aan de betere voeding, kleding 
en behuizing. Ook waren er minder bedeelden. Meer dan in andere delen van 
Zeeland hadden arbeiders in Zeeuws-Vlaanderen hun woning in eigendom. Zeer 
dikwijls waren de woning en het land waarop de woning stond in erfpacht met 
het recht van opstal. Het losse land werd onderhands en publiekelijk verpacht. 
Onderhands vooral door particulieren en het Kroondomein, publiek door 
gemeenten, de Godshuizen van Gent, kerkgenootschappen en dergelijke. Gebrek 
aan woningen was er niet, aan land zeer veel. In heel veel gemeenten was het 
voor arbeiders onmogelijk om land te huren, behalve het kleine stukje aardappel-
land bij de boer. Voor het weinige land dat voor arbeiders beschikbaar kwam, 
werd een steeds hogere pachtprijs gevraagd. 

In Zeeuws-Vlaanderen heerste een grotere werkloosheid dan in andere delen 
van Zeeland. Door de hogere lonen was de materiële welvaart, vergeleken met het 
eerdere verslag, volgens Kakebeeke wel gestegen. Het verslag van de staatscom-
missie, dat uiteindelijk in 1909 verscheen, verhulde niet dat de onlangs opgerichte 
boerenbonden en boerenleenbanken in hoge mate hadden bijgedragen aan deze 
verbetering. Voor een zeer belangrijk deel was dit de verdienste van notaris Van 
Dalsum.

De pacht

Over de pacht in Zeeland werd in de negentiende eeuw volgens Kakebeeke en 
Priester veel geklaagd. Volgens Priester werden veel bepalingen in pachtcontrac-
ten aangevochten, deels omdat ze de pachter belemmerden in diens bedrijfs-
uitvoering, deels omdat ze de pachter afhankelijk maakten van de verpachter. De 
pacht was vaak van korte duur, meestal voor zeven jaar, wat de pachter weerhield 
investeringen te doen. Te vaak moesten bijvoorbeeld de polderlasten en water-
schapslasten en herstelkosten voor gebouwen door alleen de pachter worden 
opgebracht, te vaak werd nog geklaagd over de hoge kosten die het sluiten van 
pachtcontracten die vaak om de zeven jaar vernieuwd dienden te worden, met 
zich mee brachten. Soms waren ook verouderde bepalingen in pachtcontracten 
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taak dienden te zien als een taak van naastenliefde.41 De brochure zelf bevatte 
praktische informatie over een aantal zaken van het pachtcontract, kritische 
kanttekeningen en praktische voorstellen tot verbetering, vooral voor de admi-
nistraties van het Kroondomein en het Huis van Arenberg.42 Eén opmerking 
van meer ideële aard verraadde Van Dalsums visie op de maatschappij. Bij de 
bespreking van de duur van een pachtcontract wees hij op de noodzaak van een 
grotere rechtszekerheid voor de pachter. Leo III verdedigde in Rerum Novarum
het bijzonder eigendom als een eis van de natuurwet. Van Dalsum verkeerde in 
de overtuiging dit ook nog in de late middeleeuwen als een algemeen aanvaarde 
maatschappelijke opvatting gezien werd.43

Een langere duur van het pachtcontract, een mogelijkheid om de pacht eventueel 
te vererven aan kinderen, bracht minder uitputting van de grond met zich mee en 
verzekerde de maatschappij van een ‘dorpsvaste’ boerenstand die, als ze gelovig 
bleef – en dat was ze tot nu toe altijd geweest – een grote steun zou zijn voor een 
stabiele samenleving welke in veel steden gevaar liep.44 Aan het einde wees hij op 
het werk dat elk lid van de katholieke boerenbond wachtte, omschreef concreet de 
taak van de leden, van de boerenbond zelf en van de wetgever en eindigde met een 
afdruk van Schaepmans zegelied van de Christelijke Democratie:

Het volk is van den Heere, zijn eenheid is van God,
Zijn eenheid wonder stralend, in hoog en lager lot.
Zijn eenheid die voor allen, één liefde kent, één recht,
Door déenen geest de velen, onbreekbaar samenhecht.

Die allen saâm doet dragen der zonde leed en smaad,
Slechts tegen haat en leugen, den strijd kent en den haat.
Die honger en ellende bevrijdt met Koningshand,
Uit alle levenskringen den geest der zelfzucht bant.45

De pachtboeren in het Land van Hulst aarzelden om openlijk te pleiten voor 
verbetering van de pachtcontracten, zoals dit aan de orde werd gesteld in 
Pachtcontract. De notulen van enkele bestuursvergaderingen van de katholieke Pachtcontract. De notulen van enkele bestuursvergaderingen van de katholieke Pachtcontract
boerenbond verraadden nog een grote huiver. Hoewel Van Dalsum herhaaldelijk 
vroeg om een publieke discussie in de afdelingen en in de algemene vergadering 

de katholieke kiesverenigingen waren vertegenwoordigd. Uiteindelijk leidde dit 
tot een groot confl ict tussen Van Dalsum en genoemde belangengroepen, waarin 
hij geheel alleen kwam te staan en zijn notariaat zag verlopen. 

Op het Congres van de Nederlandse Christelijke Boerenbond, op 14 september 
1904 in Nijmegen, werd notaris Van Dalsum uitgenodigd voor een lezing in de 
sectievergadering over het pachtcontract in Nederland, een lezing met een zeer 
praktische en gedetailleerde inhoud. 37 Hij besteedde veel aandacht aan wat een 
pachtcontract zou moeten bevatten: een goede omschrijving van het verpachte, 
de tijd van aanvaarding, de tijd van de pacht, de pachtsom, de borgstelling, de 
overname van inventaris en gewassen, de kosten voor grote en kleine reparaties, 
het gebruik van de grond en eventuele grote verbeteringen aan het gepachte. 
Om dit te bereiken was geen pachtcommissie nodig. ‘Ik onderschrijf voor het 
pachtcontract wat minister Loeff onderschrijft voor het arbeidscontract: het pachtcontract wat minister Loeff onderschrijft voor het arbeidscontract: het pachtcontract wat minister Loeff
pachtcontract behoort opgezet te worden (…) als een civiel rechtelijke regeling.’ 
Naar zijn mening dienden de Boerenbonden zich binnen eigen kring te beraden 
welke verbeteringen men wenste. Bovendien konden deze bijeenkomsten het 
onderlinge vertrouwen versterken, ‘welks gemis op het platteland ik beschouw 
als de voornaamste oorzaak van velerlei misstanden’.38 Van Dalsums conclusie 
werd door het Congres overgenomen:

‘ Het Nationaal Congres van den Nederlandse Boerenbond, overwegende: 
dat de boer steeds meer pachter wordt, dat het beperkte van de hoeveelheid 
beschikbare grond hem afhankelijk maakt, de pachttijd in den regel te kort 
en te onzeker, de pachtsom dikwijls te hoog is, de pachtcontracten dikwijls 
niet deskundig zijn en onze wet niet geheel de uitspraak is van het rechts-
bewustzijn; dat de door meer doelmatige bearbeiding van den grond en de 
door van overheidswege en onderling genomen en te nemen maatregelen 
mogelijk geworden grootere zuivere inkomsten van het boerenbedrijf, niet 
direct grootendeels ten voordeele van en eigenaar moeten komen; dat daarom 
een doelmatige regeling van het pachtcontract een dringende eisch is; spreekt 
den wensch uit dat de Nederlandsche, de gewestelijke en de plaatselijke 
boerenbonden door zelf handelen en door het trachten naar wetswijziging 
den pachter te steunen in het verkrijgen van een billijk pachtcontract.’39

Van Dalsum spitste zijn lezing toe op de pachtcontracten van het Kroondomein. 
F. Hombach had als lid van de Landbouwcommissie van 1886 al gewezen op de 
verouderde pachtcontracten die inhoudelijk veel van elkaar verschilden, waarbij 
die van het Kroondomein bijzondere aandacht kregen. 

In oktober 1904 publiceerde Van Dalsum een uitgebreide brochure met de 
titel Pachtcontract, proeve van een program voor den R.K. Boerenbond van Zeeuwsch-
Vlaanderen O.D..40 In zijn aanbeveling wees Th. Buijsrogge op de voordelen van 
het leenbankkrediet en de hoge geestelijke doelstelling van de boerenleenban-
ken, zoals de onderlinge steun en naastenliefde, onderlinge hoofdelijke aanspra-
kelijkheid en het bijna gratis beheer, omdat de meer gegoeden hun beheerders-
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van justitiële maatregelen tegen een collega-notaris die buiten zijn standplaats 
op meerdere plaatsen kantoor hield. In Zeeuws-Vlaanderen golden volgens Van 
Dalsum andere regels en wetten: ‘Bij God, als we geen Nederlanders zijn, laat ons 
dan Belgen maken.’52 Hij vermoedde dat zijn opvattingen in Pachtcontract II inmid-Pachtcontract II inmid-Pachtcontract II
dels met de rentmeester werden besproken.53 In het uiteindelijk gepubliceerde 
artikel in Katholiek Sociaal Weekblad wees hij op de noodzaak van een onderzoek 
naar de rechtspositie van de pachters op het Kroondomein en op de angst onder 
de afhankelijke bevolking om zich te verzetten.54 De socialistische afgevaardigde 
Schaper stelde vragen in de Tweede Kamer, daar hij uit beide brochures van de 
heer Van Dalsum had kunnen opmaken ‘dat het daar in Zeeuws-Vlaanderen bij 
het kroondomein een zonderlingen toestand is’.55 Later kwam Schaper zich ter 
plaatse op de hoogte stellen.56

Niet tevreden met de aandacht 
die de minister van Financiën 
eraan wijdde, zond Van Dalsum 
in mei 1907 de leden van de 
Tweede Kamer zijn brochure 
Toestand op het Kroondomein. Hij 
herhaalde, wat in zijn vorige 
brochure gezegd was, dat in het 
Kroondomein Rentambt Hulst 
geen rechtstoestand heerste en 
dat de minister zijn beweringen 
niet had weerlegd. De minister 
zou moeten erkennen dat hij 
zich heeft vergist en op gezag 
van het Kroondomein zich heeft 
willen vergissen. Hij verzocht de 
discussies van 12 december 1906 
te heropenen.57 De minister gaf 
volgens hem geen antwoord op 
een groot aantal vragen, zoals de 
vraag waarom in de gemeente 
Hontenisse een aantal openbare 

van het hoofdbestuur, gaf het dagelijks bestuur hieraan geen gehoor. Men vreesde 
ledenverlies door een verwacht verzet en tegenwerking van de rentmeesters. 
Daarom diende de discussie over Pachtcontract op een later en gunstiger tijdstip Pachtcontract op een later en gunstiger tijdstip Pachtcontract
aan de orde te komen.46

In april 1905 liet Van Dalsum Rondom Pachtcontract I verschijnen, waarin een Rondom Pachtcontract I verschijnen, waarin een Rondom Pachtcontract I
overzicht werd gegeven van denkbeelden over het pachtcontract in Nederland.47

Eind mei zei Van Dalsum niet te vrezen dat grondeigenaren geen pachtcontracten 
zouden willen aangaan of verlengen met leden van de katholieke boerenbond. 
Nu was naar zijn mening voor de boerenbond echt de tijd aangebroken om het 
Pachtcontract als haar programma te aanvaarden. Daarmee zou ‘onze’ boerenbond Pachtcontract als haar programma te aanvaarden. Daarmee zou ‘onze’ boerenbond Pachtcontract
echt uniek zijn, omdat zij ook wilde optreden voor rechten van haar leden, terwijl 
alle andere boerenbonden volgens hun statuten enkel voor de belangen van de 
leden opkwamen.48 Op 18 oktober 1905 verscheen Rondom Pachtcontract II. Het 
Kroondomein om bewijs te leveren voor de stelling dat de Koningin of de regering Kroondomein om bewijs te leveren voor de stelling dat de Koningin of de regering Kroondomein
namens Haar, geen wetsvoorstel kon doen met betrekking tot het pachtcontract 
in Nederland zolang er niets gedaan werd aan de rechteloosheid van pachters 
van het Kroondomein Rentambt Hulst. Zijns inziens kon de regering toch moei-
lijk bij wet verlangen dat onderdanen rechtvaardig handelden als zij zelf niet 
het voorbeeld gaf? In de brochure werd een historisch overzicht gegeven van 
de oorsprong van dit Kroondomein en van de wettelijke bepalingen in de daar 
geldende pachtcontracten.

De boerenbonden in het Land van Hulst lieten Van Dalsum opnieuw weten 
een rechtstreekse openbare discussie niet aan te durven, hoewel men toegaf dat 
er op het gebied van het pachtcontract verscheidene misstanden bestonden.49 Zij 
verkozen de weg van een geleidelijke verbetering met behulp van de voorstellen 
vanuit de algemene bond. Maar Pachtcontract II. Het Kroondomein bleef landelijk Pachtcontract II. Het Kroondomein bleef landelijk Pachtcontract II. Het Kroondomein
niet onbesproken. Van Dalsum trachtte zijn visie uit te dragen in een wat alge-
mener artikel voor landelijke bladen, maar bemerkte dat katholieke bladen, zoals 
De Tijd en De Tijd en De Tijd Het Centrum, voor publicatie terugdeinsden. Hij drong bij Aalberse aan 
op publicatie en openheid: ‘Want mijn voornemen staat vast: liever desnoods een 
anarchist dan een doofpotter.’50 Ook de Tweede Kamer zou zich over de pacht-
bepalingen van het Kroondomein moeten uitlaten. Het liefst zag Van Dalsum 
dat een katholiek hierover het woord zou willen voeren, immers ‘Ik heb hier 
den strijd gestreden onder katholieke vlag. Daarom wensch ik dat de zaak of in 
de Kamer door een katholiek of in de katholieke pers wordt besproken.’51 Zolang 
de zaak niet openlijk werd besproken en het noorden van Nederland geen begrip 
toonde voor ‘onzen toestand’, weigerde hij medewerking om een afdeling van de 
katholieke sociale actie in Zeeuws-Vlaanderen op te zetten. 

De harde toon die Van Dalsum in de brief aansloeg, was niet enkel te wijten 
aan de aarzeling bij Aalberse om Pachtcontract II te bespreken of Van Dalsums Pachtcontract II te bespreken of Van Dalsums Pachtcontract II
artikel in zijn Katholiek Sociaal Weekblad te plaatsen. Een andere oorzaak lag in Katholiek Sociaal Weekblad te plaatsen. Een andere oorzaak lag in Katholiek Sociaal Weekblad
Van Dalsums groeiende ergernis in november en december over het uitblijven 
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Hij vroeg aandacht voor de keerzijde door te wijzen op de seizoensmigratie van 
een zeer groot deel van de arbeidersbevolking, dat maanden van huis was om te 
werken in de Hollandse polders, in steenbakkerijen in Westfalen of in de mijnen 
in het Rijnland. Alleen in de wintermaanden waren de arbeiders thuis bij hun 
gezin. Het moeizaam verdiende geld werd opzij gelegd in de hoop later een klein 
huisje voor de oude dag te kunnen kopen, dat zij, in ruil voor hun verzorging, aan 
de kinderen na konden laten. Dat was hun hele nalatenschap. Ook later zou Van 
Dalsum aandacht voor deze seizoensmigratie tonen.61

Boerenbonden, boerenleen- en spaarbanken en hun identiteit

De economische afhankelijkheid van de plattelandsbevolking in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen van de particuliere geldschieters, van verpachters zoals grootgrond-
bezitters en hun zaakwaarnemers of rentmeesters, werd volgens Van Dalsum
versterkt door de afwezigheid van een gezonde kredietverlening en verouderde 
pachtbepalingen, zoals hierboven vermeld. 

Het Landbouw-Comité had in algemene vergaderingen in 1885 en 1886 aan-
gedrongen op een betere behartiging van de landbouwbelangen en verbetering van 
het landbouwkrediet.62 Hombach had in zijn verslag over de toestand van de land-
arbeiders in Hontenisse al uitvoerig stilgestaan bij het ontbreken van geldkrediet 
en de totale veroudering van het pachtstelsel, waarbij hij ook betreurde dat een zeer 
groot aantal hectaren landbouwgrond eigendom was van vreemde eigenaren. Zo 
werd rond 1890 in Hontenisse de helft van de grondbelasting opgebracht door in 
België wonende eigenaren en door het Kroondomein, dat zelf ruim 1463 hectaren 
landbouwgrond bezat.

Een gezond kredietstelsel was er niet. In dit verband noemde Hombach als 
ergste kwaad het voorschot dat de fabrikant aan de pachter verstrekte bij het 
contracteren van suikerbieten op gewicht. Te vaak werden door de pachter oude 
schulden aangezuiverd en werd dus de opbrengst van de oogst al met die som 
verminderd, maar de pachter had geen geld. Hombach bepleitte een contrac-
teren op het suikergehalte, zonder voorschotten: ‘liefst zaaie de boer voor eigen 
rekening zonder eenig voorschot’.63 Er waren volgens Hombach even zovele 
soorten pachtcontracten als eigenaren en zeer bijzonder waren in zijn ogen de 
pachtcontracten van het Kroondomein.64

gebouwen kadastraal op het Kroondomein stond, terwijl dit volgens het burger-
lijk wetboek niet kon. Waarom de vorige pachter niet bepalen kon aan wie en 
voor welke som hij de pacht overdeed – dit gebeurde door de administratie van 
het Kroondomein – en waarom boerderijen op het Kroondomein nimmer publie-
kelijk werden verpacht. Hij vond derhalve de vergoedingen van tien procent 
die de pachter elke zeven jaar bij pachtcontract of pachtvernieuwing betaalde, 
onterecht. Kleine pachters moesten voortaan niet meer gratis werken en boeren 
dienden niet gratis spandiensten te verlenen, tenzij bepalingen in het pachtcon-
tract dit eisten.58 Hij vroeg zich af waarom dit Kroondomein niet deel nam aan 
de openbare verkopingen, zoals het staatsdomein, het polderbestuur en particu-
lieren wel deden. Alleen het Kroondomein verkocht uit de hand. Ook wees hij 
op de merkwaardige, nog bestaande redactie van het jachtbeding of jachtrecht, 
waarvan de pachters alleen de lasten en niet de lusten hadden. Hij was blij dat 
de administrateur van het Kroondomein een verandering van het jachtbeding 
overwoog. Het waren zaken die volgens Van Dalsum niet met woorden konden 
worden afgedaan: 

 ‘Ik vraag niets voor mij zelven, wat ik vraag is niets anders dan dat er recht 
komt op het Kroondomein Rentambt Hulst. En dat verlang ik eerstens, opdat komt op het Kroondomein Rentambt Hulst. En dat verlang ik eerstens, opdat komt
daardoor de inwoners zullen zien dat er nog een hogere macht bestaat dan 
een rentmeester van domein, vervolgens om hun karakter te verheffen, neer-
gedrukt door de idee, van geslacht tot geslacht, dat een pachter niets te zeggen niets te zeggen niets
heeft inzake zijn pachtcontract, en tenslotte, om nieuwe daden te kunnen 
gaan stellen die zullen leiden tot een eene wettelijke regeling van het pacht-
contract op (…) de eenigen juisten grondslag, dien van de rechtszekerheid.’59

Van Dalsum hoopte dat een onderzoek werd ingesteld naar de door hem genoemde 
‘verschillende eigenaardigheden’. De heer Schaper begreep dit volgens hem en ook ‘verschillende eigenaardigheden’. De heer Schaper begreep dit volgens hem en ook ‘verschillende eigenaardigheden’. De heer Schaper
de heer Ruys de Beerenbrouck. Helaas achtte de minister dit onderzoek niet nodig, 
omdat dit niet op zijn terrein lag. Van Dalsum refereerde aan het Landbouwverslag
van 1889, zoals dit voor de type gemeente Hontenisse werd bewerkt door de heer 
F. Hombach te Hulst. Hoewel het rapport al achttien jaar oud was, kon men van 
enige vooruitgang spreken. Met enige trots vertelde Van Dalsum dat in de jaren 
1903 en 1904 hier elke Gemeente haar boerenleenbank had gekregen. ‘Vóór mij 
had niemand er kans toe gezien.’ Toch bleven verschillende misstanden aandacht 
vragen. Met de welvaart van de landbouwers was het slecht gesteld. Ondanks de 
zware en intensieve arbeid konden landarbeiders amper de kosten voor levens-
onderhoud en kleding opbrengen. Gelukkig waren op de ongunstige landbouwjaren 
gunstige gevolgd en waren de prijzen van de landbouwproducten gestegen, maar

‘ Wil dit zeggen dat er in het Land van Hulst welvaart heerst? Als onder welvaart 
wordt verstaan: zelf het noodige hebben en veelal met moeite en uitstel ieder 
het zijne kunnen geven, dan heerscht hier tegenwoordig welvaart. En hiermede 
zijn de mensen hier tevreden. Als alle menschen zoo dachten en handelden 
zou veel onaangenaamheid uit de wereld worden verbannen.’60
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Van Dalsum en Buijsrogge spraken 
van christelijke boerenbonden. Zij 
gingen hierin verder dan wat op de 
Eerste Bredase Katholiekendag werd 
gevraagd, namelijk een specifiek 
katholieke invulling van het begrip 
christelijk van de christelijke boeren-
bonden. Bij die gelegenheid werd 
gezegd ‘dat het wenschelijk is in alle 
plaatsen van ons bisdom eene afde-
ling van den Noord-Brabantschen 
Christelijken Boerenbond op zuiver 
Katholieke grondslag op te richten, 
tenzij gewichtige plaatselijke omstan-
digheden een Christelijke noodzake-
lijk maken.’69 Het ruimere standpunt 
van Van Dalsum en Buijsrogge werd 
voor niet-katholieke landbouwers 
uiteengezet in het pas opgerichte 
antirevolutionaire weekblad Luctor 

et Emergo in Terneuzen.70 De heren zeiden te staan voor en te willen streven naar 
een christelijke boerenbond en niet naar een katholieke, omdat zij tot een organi-
satie wilden komen van het gehele christelijke platteland. Ook hier bemerken we 
dat voor Van Dalsum het ideaal van Rerum Novarum, het streven naar harmonie, 
en de gedragslijn van Gayraud en Naudet, die geen uitsluiting van personen bij de 
opbouw van een nieuwe maatschappij wilden, richtlijnen waren. De nieuwe chris-
telijke organisatie moest zich niet bezighouden met theologische vraagstukken, 
maar met rechtvaardigheid en naastenliefde. Ze zou moeten streven naar ‘stoffelijke 
en zedelijke verheffi ng van allen die als boer of boerenarbeider moeten leven van 
de bearbeiding van den grond en van de veeteelt’.71 De beoogde bond mocht niet 
neutraal zijn, omdat rekening gehouden werd met het feit ‘dat het Nederlandse volk 
van huis uit een Christelijk Volk is’. De bond sloot dus uit ‘wie het liberale standpunt 
huldigt dat God enkel in de huiskamer en niet in de Staat een plaats heeft en wie het 
socialistische standpunt omarmt dat niet het huisgezin de oorsprong is van de Staat 
maar dat de Staat moet zorgen voor het huisgezin’. 

Van Dalsum wilde een Bond die God, huisgezin en eigendom als grondslagen 
der maatschappij erkende, zoals ook in Rerum Novarum verlangd werd.Rerum Novarum verlangd werd.Rerum Novarum 72 De Bond 

Vrij snel na zijn benoeming in Hulst nam Van Dalsum de zaak ter hand:
 ‘Ik woon nog te korten tijd in het Land van Hulst om een volledigen kijk te 
hebben op personen en toestanden, maar voorzover ik den kijk er op heb, 
dacht ik mij nodig eene actie tot het verkrijgen van eene boerenorganisatie op 
den grondslag van boerenspaar- en leenbanken, in elke gemeente buiten Hulst 
eene en tot het verkrijgen van een Volksbond voor Hulst op den grondslag van 
ziekenfonds, spaarkas en teekenonderwijs, het laatste met subsidie of met 
andere medewerking van gemeentebesturen.’

Van Dalsum noemde ook zijn werkwijze: 
 ‘Men heeft wel eens gezegd, dat om eene goede zaak in eenige gemeente te 
brengen, in elke gemeente slechts een man van initiatief noodig is. Ik weet 
niet in hoeverre dit juist is, maar wel, dat voor de oprichting eener boeren-
spaar- en leenbank minstens een man of acht van de fl inkste boeren in elke 
gemeente zich daarover moeten verstaan en de handen ineenslaan. Doen zij 
dit, dan komt de zaak vanzelf tot stand. En wat betreft een Volksbond voor de 
gemeente Hulst, daarvoor is allereerst noodig dat voorlopig een man of tien 
van de ambachtspatroons en van de ambachtslieden van Hulst eens bijeen-
komen en te zamen de zaak bespreken.’65

Op maandag 6 juli 1903, om zes uur ’s avonds, belegde Van Dalsum een eerste 
voorlichtingsbijeenkomst in hotel Verbiest in Kloosterzande. Hij benadrukte het 
belang van de organisatie van een boerenbond. De landbouwstand zou krachtiger 
naar buiten kunnen optreden. Men zou sterker staan tegenover de groothandel 
die vaak de marktprijzen van de landbouwproducten drukte. Men zou zelf coöpe-
raties kunnen oprichten voor inkoop van meststoffen en materialen, sterker 
staan ook tegenover tussenhandelaren, tegenover grondbezitters die te hoge 
pachten vorderden en deze pachten ook kunstmatig opdreven. Sterker ook tegen-
over het socialisme, dat vanuit het noorden en zuiden naar de streek dreigde op 
te rukken, omdat men nu in dit verenigingsleven leerde ‘weder wat men soms 
vergeten is, dat God aan ieder mens heeft geboden voor zijn evenmensch bezorgd 
te zijn met raad en daad, door woord en nog meer door voorbeeld’.66

Van Dalsum stond niet alleen in zijn strijd. Vanuit zijn standplaats St. Jansteen, 
waar hij eerst vanaf oktober 1898 assistent was en sinds april 1899 kapelaan, ijverde 
Theodorus Buijsrogge (1872-1965) al enige tijd voor de organisatie van de plat-
telandsbevolking. Van Dalsum noemde het een geluk dat hij zo spoedig met hem 
kennis maakte. Zij besloten samen te handelen.67 Met Van Dalsum doorkruiste 
de kapelaan het Zeeuws-Vlaamse platteland om door middel van lezingen in 
boerenherbergen te hameren op de noodzaak van enige organisatie van de land-
arbeiders en pachters. Waar kapelaan Buijsrogge de leef- en werkomstandigheden 
van de plattelandsbevolking onder ogen bracht en het nut van een Christelijke 
Boerenbond aangaf, bepleitte notaris Van Dalsum de oprichting van boerenleen- en 
spaarbanken om fi nancieel krachtiger te staan. Voor de boerenbonden maakten zij 
samen conceptstatuten en huishoudelijke reglementen op.68

Kapelaan Theodorus Buijsrogge (fotocollectie Carlo 
Buijsrogge, Hulst)
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Het verenigingsleven werd niet langer gezien als een goed werk van onderlinge 
waardering en samenwerking.

Ook was opmerkelijk dat in de statuten het landbouwonderwijs werd gesti-
muleerd indien een afdeling hieraan behoefte had. Zo startten in Zuiddorpe en 
West-dorpe vormen van landbouwonderwijs. De zelfredzaamheid werd hiermee 
onderstreept. Verder waren boerenbonden volgens Van Dalsum niet bedoeld voor 
boeren alleen. Ze stonden ook open voor allen die op een of andere wijze met de 
land- en tuinbouw verbonden waren.78 Zo konden ook de katholieke veldarbeiders 
lid worden van de bond en hoefde er voor hen géén aparte vereniging te worden op-
gericht. Beide partijen hadden elkaar nodig en dienden te streven naar samen-
werking om zo bij te dragen aan een harmonieuze samenleving zoals Rerum 
Novarum vroeg. Dit standpunt werd door J. de Waal op de Tweede Bredase 
Katholiekendag in Roosendaal, waar men aanvankelijk vóór gescheiden vereni-
gingen was, ferm verdedigd. Uiteindelijk werd het unaniem overgenomen.79

Kapelaan Buijsrogge maakte de groei van de boerenbond en de stichting van de 
verschillende boerenleenbanken in Zeeuws-Vlaanderen niet meer mee. Hij werd 
op 1 juli 1904 benoemd tot kapelaan in Groot Zundert. Wel hield hij op de Tweede 
Bredase Katholiekendag nog een pleidooi voor uitbreiding van de boerenbonden 
en Raiffeisenbanken.

De oprichting van de boerenbonden vroeg om stichting van boerenleenbanken. Er 
bestonden in 1897 al boerenleenbanken in Nederland. Veel banken waren gemodel-
leerd naar het systeem van Frederik Willem Raiffeisen (1818-1888). Raiffeisen wilde 
als burgemeester van Heddesdorf de armoede van de agrarische bevolking in zijn 
gemeente bestrijden door te zorgen voor een goedkope kredietverlening. Notarissen 
en particuliere geldschieters vroegen een te hoge rente en handelaars verstrekten 
vaak krediet in combinatie met gedwongen aankoop van goederen. Om de grote 
afhankelijkheid van kredietverleners te voorkomen, stichtte hij de Heddesdorfer 
Wohltätigkeitsverein (1854) die als brede doelstelling kende: de oprichting van een
voorschotbank voor de aankoop van vee, verzorging van verwaarloosde kinderen, 
reclassering en de oprichting van een volksbibliotheek.80 Bij de stichting van soort-
gelijke verenigingen hield Raiffeisen vast aan één einddoel: de materiële en gods-
dienstige verheffi ng van het volk. De omzetting van de Wohltätigkeitsverein in de 
Heddesdorfer Dahrlehnkasse (1864) wordt beschouwd als de eerste boerenleenbank.81

mocht gelovige protestantse leden hebben. Hij wees op voorbeelden in Nederland 
en in het buitenland waar ‘katholieke en gelovige protestantse arbeiders’ samen-
werkten. Deze samenwerking moest ook in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk zijn. 
‘Wij bieden bij deze aan de geloovige Protestanten de broederhand om met ons 
samen te werken in den aangegeven geest tot oprichting van een boerenbond 
in elke gemeente in Zeeuws-Vlaanderen.’73 Om de doelstellingen te bereiken, 
namelijk ‘de vorming van een welvarende boerenstand in christelijke geest en 
het brengen van meer naastenliefde en rechtvaardigheid in Zeeuws-Vlaanderen’, 
omschreef hij de te volgen werkwijze. Allereerst dienden er afdelingen gevormd 
te worden met als taak het geven van voorlichting, het bevorderen van samen-
werking, het houden van toezicht op af te sluiten contracten met en door haar 
leden en het zoeken naar oplossingen bij geschillen onderling of met derden. 
Vanuit deze bonden moesten boerenleen- en spaarbanken worden opgericht voor 
een gezamenlijke aankoop, verkoop of verwerking van grondstoffen of producten, 
gezamenlijke aankoop en gebruik van werktuigen, onderlinge verzekering van 
landbouwzaken, de oprichting van fondsen tot het verlenen van steun bij ziekte 
of armoede of aan weduwen en wezen.

Voor de redactie van Luctor et Emergo was dit voorstel een stap te ver. Hoewel 
het betoog en de uitnodiging als een sympathiek gebaar werden ervaren, aarzelde 
men en eiste waarborgen voor de ‘eigenstandigheid’. Men stond erg op de soeve-
reiniteit in eigen kring. Tegelijkertijd was men bevreesd dat de middenstand 
hier economisch nadeel van zou ondervinden. Daarom lukte het Van Dalsum 
niet om het protestantse deel van de bevolking defi nitief bij de boerenbonden en 
boerenleenbanken te betrekken, zoals Het Hulsterblad vermeldde.74

Op zondag 24 januari 1904 belegden Buijsrogge en Van Dalsum met besturen 
en leden van verschillende boerenbonden in Oost-Zeeuws-Vlaanderen een ver-
gadering om te komen tot een Algemene Bond voor de gehele streek. Op diezelfde 
vergadering werd tot oprichting besloten, waarbij de landbouwers J. de Waal en 
G.J. de Gier tot voorzitter en secretaris werden gekozen.G.J. de Gier tot voorzitter en secretaris werden gekozen.G.J. de Gier 75 De warme belangstel-
ling van bisschoppelijke zijde vertaalde zich in de snelle benoeming, een dag 
later, van kapelaan Th. Buijsrogge tot eerste geestelijk adviseur.76 Koninklijke 
goedkeuring van de statuten werd op 14 mei 1904 verkregen.

Op advies van Van Dalsum werden verschillende opmerkelijke beslissingen 
genomen. Zo mocht de Algemene Bond van de Kring Hulst niet aan politiek 
doen. Dit werd door Van Dalsum nog eens benadrukt toen de katholieke kies-
vereniging van Terneuzen in de persoon van haar secretaris H.L. Haemerlinck 
de bond verzocht een kandidaat voor de verkiezingen van de Provinciale Staten 
te leveren.77 Uitdrukkelijk werd gezegd dat de statuten verboden dat leden zich 
met verkiezingen inlieten. In de ogen van Van Dalsum toonde het verzoek van 
de Terneuzense kiesvereniging weer eens helder aan dat politiek het katholieke 
verenigingsleven geen vrede bracht en ondergeschikt maakte aan partijbelangen. 
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gemakkelijk te constateeren valt, omdat in de kleine beperkte kring, welken 
den bank omvat, de bewoners elkaar door en door kennen. Daaruit volgt, dat 
de bank een grooten invloed zal uitoefenen op de zedelijkheid der bevolking 
en zal aansporen tot trouwe plichtsbetrachting.’90

Van Dalsum trachtte twijfel over het belang van boerenleenbanken weg te 
nemen bij alle betrokkenen. Verpachters en rentmeesters liepen minder risico’s, 
omdat de soliditeit van de pachters en arbeiders verbeterde. Landarbeiders en 
pachters werden gerustgesteld met de mededeling dat zij voor de oprichting 
van de boerenleenbanken geen tegenwerking van ‘heeren verpachters en rent-
meesters’ moesten vrezen.91 Bovendien verwachtte hij dit zeker niet van de rent-
meester van het Kroondomein, die ook directeur van de suikerbietenfabriek in 
Sas van Gent was.92 In dit verband moet vermeld worden dat de rentmeester van 
het Kroondomein Rentambt Hulst óók in de raad van toezicht van de Utrechtse 
Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank zetelde. 

De oudste boerenbond in de streek was in 1893 in Graauw opgericht, maar deze 
was geen lang leven beschoren. Een eerste reeks christelijke boerenbonden werd 
in het najaar van 1903 opgericht: in Boschkapelle op 25 oktober, in Hulst, Terhole, 
Schuddebeurs en Stoppeldijk op zondag 20 december 1903. De Boerenbonden namen 
snel in aantal toe93 en daarmee ook de eerste boerenspaar- en leenbanken: zo werden 
in 1903 boerenleenbanken opgericht te Kloosterzande (27 juli), Sint Jansteen (16 
augustus), Lamswaarde (23 augustus), Koewacht (21 september), Nieuw-Namen (25 
oktober), Boschkapelle (1 november), Hengstdijk (25 november), Clinge (27 novem-
ber) en Ossenisse (19 december).94 In Hulst bleek een zekere aarzeling te bestaan. Op 
de namiddagbijeenkomst van 1 september 1903 mochten Van Dalsum en kapelaan de namiddagbijeenkomst van 1 september 1903 mochten Van Dalsum en kapelaan de namiddagbijeenkomst van 1 september 1903 mochten Van Dalsum
Buijsrogge een zestig à zeventig belangstellenden begroeten, inclusief de gehele gees-
telijkheid van de stad. Kapelaan Buijsrogge stelde de toestand van de landarbeiders 
en de plattelandsbevolking aan de orde, terwijl notaris Van Dalsum het nut van een 
christelijke boerenbond benadrukte en de oprichting van een boerenleen- en spaar-
bank nadrukkelijk bepleitte: ‘Helpt elkander en God zal U helpen.’ Van Dalsum nam 
ook vooroordelen weg die de oprichting in de weg stonden. Bovenal beklemtoonde 
hij dat de boerencoöperaties christelijk dienden te zijn,

Zijn model van boerenleenbanken vond navolging in heel Europa, ook in Nederland. 
Eind 1902 bestonden er al 138, verspreid over de provincies Noord-Brabant, Limburg, 
Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Drente. Vooral in 
de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg en in de katholieke streken van 
Gelderland en Noord-Holland waren zij talrijk aanwezig.82 Dit was niet verwonder-
lijk, gezien de grote medewerking van katholieke geestelijken.83

In Zeeland bestonden toen nog geen boerenleenbanken. De roep om oprichting 
van landbouwcoöperaties in Oost-Zeeuws-Vlaanderen klonk luider, toen in het 
westelijk deel al samenwerkingsverbanden van landbouwers van de grond kwamen, 
die een Aardenburgse aankoopcoöperatie, met de naam Welbegrepen Eigenbelang 
(1876) als voorloper kenden. Kredietcoöperaties ontbraken er nog enige tijd, terwijl 
hun bestaan gewenst werd.84 Door de landbouwcrisis hadden de boeren hun produc-
ten voor slechts lage prijzen kunnen verkopen, waardoor zij minder kapitaalkrachtig 
werden. Toenemende mechanisatie vereiste investeringen, maar het geld was er niet. 
Bovendien, wellicht wel de belangrijkste reden, vloeide door de vele en hoge pacht 
het weinige geld weg naar de vreemde eigenaren zoals we hierboven zagen. Daarom 
werd naar kredietgevers gezocht.85 Met trots meldde de redactie van Het Hulsterblad
in de zomer van 1903 dat de eerste leenbank in Staats-Vlaanderen Westelijk Deel 
in Oostburg onlangs tot stand was gekomen op initiatief van hoofdonderwijzer 
G. Vorsterman van Oyen te Aardenburg en vroeg deze zich af: ‘Wie nu neemt het 
initiatief voor het Oostelijk Deel? Zulk een ondernemend, baanbrekend man die zijn 
kunde en krachten aan de stichting van boerenleenbanken wil wijden is nu ook aan 
deze zijde van de Braakman en ten bekwame tijde zal hij optreden ook.’86

Buijsrogge en Van Dalsum waren van mening dat het systeem van Raiffeisen 
kon zorgen voor een snelle verbetering van de economische situatie in de streek, 
omdat als hoofdvoorwaarde voor de soliditeit gold de onbeperkte hoofdelijke 
aansprakelijkheid.87 Een andere voorwaarde was de deelname van de voornaam-
ste en fi nancieel krachtigste boeren in de regio. Werkzaam te zijn in de eigen 
regio waar men elkaar kende, zou de kracht van de bank verhogen. Bovendien 
was de administratie bijna kosteloos, doordat de notabelen en meer gegoeden 
in de gemeente deze op zich dienden te nemen. Een voorbeeld hiervan vormde 
Van Dalsum zelf, die vanaf de oprichting tot zijn afscheid als notaris in 1943, dus 
bijna veertig jaar, onbezoldigd kassier was van de boerenleenbank in Hulst. 88

De algemene formulering van de doelstelling van de boerenleenbanken was 
vanzelfsprekend van de hand van initiatiefnemer Van Dalsum: ‘ter verbetering 
van het landbouwbedrijf aan vertrouwbare medeleden geld voor te schieten, 
aan iedereen gelegenheid te geven om beschikbaar geld veilig te beleggen en een 
fonds te vormen.’89 Kapelaan Buijsrogge verwoordde deze doelstelling later op de 
Tweede Bredase Katholiekendag: 

 ‘Hoofddoel der leenbanken is crediet te verschaffen aan credietwaardigen, dat 
wil zeggen aan allen die als leden der bank zijn toegelaten, en niemand wordt 
toegelaten tenzij hij bekend staat als braaf, oppassend werkzaam man, iets wat 
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arbeider, smid, kapelaan, pastoor, vlashandelaar, veekoopman, tuinder, onderwijzer 
en landbouwer. In Boschkapelle meldden zich 38 oprichters met ook daar een grote 
variëteit aan beroepen: timmerman, voorman, werker, bakker, landbouwer, schipper, 
wagenmaker, blikslager, kastelein, smid, hoofd der school, herbergier en klompen-
maker. Lamswaarde kende 28 oprichters, Nieuw-Namen 26, Stoppeldijk 29, Hulst 15, 
Zuiddorpe 29 (waaronder personen uit Overslag en Westdorpe), Graauw 15, Clinge 
25, Ossenisse 20 en Hengstdijk zelfs 40. 

Er zijn meer verklaringen te geven voor het feit dat geestelijken tekenden als 
mede-oprichter van de boerenleenbanken. Allereerst was in de opzet van deze 
banken sprake van een coöperatieve samenwerking, die aan de zo door Rerum 
Novarum gewenste harmonie in de samenleving bijdroeg. De banken ging het Novarum gewenste harmonie in de samenleving bijdroeg. De banken ging het Novarum
vooral om de kredietverlening aan fi nancieel zwakke leden en zij droegen daar-
door bij aan de materiële ‘verheffi ng’ van de kansarmen. Vervolgens deed goed 
voorbeeld volgen. Aarzelenden werden sneller over de streep getrokken. 

 ‘niet in den zin van het politiek streven naar macht in administratieve besturen 
om bezoldigde ambten te verkrijgen, maar in dezen zin, dat de Bond en zijne 
leden God danken voor Zijn weldaden indien Hij zegent en nederig het hoofd 
buigen indien Hij slaat. Christelijk, omdat hij wel uitgaat van vaste beginselen 
van rechtvaardigheid en naastenliefde, maar zich in de toepassing ervan niet 
angstig afvraagt of ook de voordelen door niet-katholieken worden genoten, 
vermits zulks niet zou zijn christelijk.’95

Rechtvaardigheid en christelijke naastenliefde, daar ging het Van Dalsum om.
In het verslag van de bijeenkomst in Hulst valt op dat Van Dalsum erop stond 

dat mensen zélf initiatief toonden en zonder zijn aanwezigheid vrij vergaderden 
alvorens te besluiten.96 De leden zelf moesten meewerken aan de verbetering van 
hun positie. Van Dalsum las dit in Rerum Novarum. Er meldden zich zestien per-
sonen die verklaarden wel iets te voelen voor de oprichting van een boerenbond 
en boerenleenbank. De afspraak om later in de week bijeen te komen zónder 
notaris Van Dalsum en kapelaan Buijsrogge, om elke schijn van belangen-
vermenging te voorkomen en om alle vrijheid van handelen te hebben, werd niet 
nagekomen. Het duurde nog een half jaar voordat de boerenleenbank in Hulst 
werd opgericht. Een afdoende verklaring hiervoor is niet gevonden. Er kan tegen-
werking zijn geweest, er kan een zwakke economische basis hebben bestaan. 
Het laatste lijkt het geval, omdat Hulst minder oprichters kende dan de andere 
plaatsen in de streek, namelijk slechts vijftien, waarvan er nog zes in Hontenisse 
woonachtig waren.97 Wellicht heeft men om die reden naar oprichters gezocht 
in Schuddebeurs en Terhole. In 1904 werd de boerenleenbank in Stoppeldijk 
opgericht (26 januari), later volgde de boerenbank van ‘Hulst, Schuddebeurs 
en Terhole’ (5 februari), nog later die in Zuiddorpe (21 februari) en ten slotte de 
boerenleenbank in Graauw (25 februari).

Binnen een jaar na Van Dalsums aanstelling in Hulst was een groot aantal 
boerenbonden opgericht en stonden dertien boerenleenbanken overeind, méér 
banken dan in De economische geschiedenis van Zeeland verondersteld wordt.98

De komst van de boerenleenbanken leidde tot een stijgende welvaart in de 
streek, zoals Kakebeeke verwoordde in zijn toelichting op het Verslag van de 
Staatscommissie. 

De oprichters van de boerenleenbanken en de christelijke formule

Niet alleen boeren waren oprichters van de boerenleenbanken. Iedereen die door zijn 
werkzaamheden aan de landbouw verbonden was, kon lid en mede-oprichter worden. 
We zien dan ook onder de oprichters in verschillende plaatsen een grote verscheiden-
heid aan beroepen. De oprichters van de boerenleenbank in Kloosterzande waren 
wel alle dertien landbouwer van beroep, wonend in Hontenisse. In St. Jansteen echter 
kwamen onder de dertig oprichters uiteenlopende beroepen voor als molenaar, 

Van Dalsum zittend in zijn tuin (fotocollectie Carlo Buijsrogge, Hulst)
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opgericht. De Utrechtse Centrale was algemener en enige tijd interconfessioneel 
van samenstelling. Aanvankelijk kende de Centrale een protestants christelijk 
karakter. Later hadden zich ook katholieke bonden aangesloten, met instemming 
van de aartsbisschop.104 Hier luidde als eis voor het lidmaatschap ‘dat de personen 
in alle opzichten te goeder naam en faam bekend zijn’. De toelating van niet-chris-
telijke bonden uit de drie noordelijke provincies en het in de formule uitgedrukte 
algemene karakter veroorzaakten echter binnen de Utrechtse Centrale spanningen 
die leidden tot een afsplitsing. De afgescheiden katholieke boerenbonden in Noord-
Holland richtten in 1904 de Alkmaarse Centrale Boerenleenbank op, waarvan 
alleen katholieke bonden lid konden worden. 

De christelijke formule speelde op tweeërlei niveaus binnen de Utrechtse 
Coöperatie, namelijk op het niveau van de lokale banken en op dat van de 
centrale bank. Bij een bespreking van een nieuw ontwerpstatuut voor de centrale 
bank werd door de heer J.L. Pauwen aangedrongen op de defi nitieve opname 
van de formule ‘dat zij godsdienst, huisgezin en eigendom in christelijke zin 
erkennen als de noodzakelijke grondslagen der maatschappij’. 105 De voorzitter 
was hier niet voor, omdat de centrale bank geen personen maar verenigingen 
als leden aannam, waaronder de coöperatieve zuivelfabrieken en andere coöpe-
raties die moeilijk deze formule konden opnemen. Verder was hij voorstander 
van samenwerking van ‘degelijke mannen van allerlei richting, althans in deze 
zaak, het landbouwcrediet betreffend, waarbij plichtsbesef en verantwoordelijk-
heidsgevoel den doorslag moeten geven’. Inspecteur Van Hurk waarschuwde 
bovendien voor onverkwikkelijke debatten en onzuivere stemmingen op de 
algemene vergadering. Indien aan deze formule werd vastgehouden, zou men al 
snel in politiek vaarwater verzeilen, waarbij de onschuldige betekenis ervan voor 
sommigen een leus zou worden.106 Pauwen legde zich hierbij neer.

De formule kwam echter een jaar later opnieuw uitdrukkelijk aan de orde. 
De lokale boerenleenbank in Spierdijk vond de afwezigheid van de christelijke 
formule bij de centrale bank een reden om het lidmaatschap van de Utrechtse 
Centrale op te zeggen en aansluiting te zoeken bij Eindhoven. Vanuit de Raad van 
Toezicht vroeg Pauwen opnieuw om opname van de formule. Indien de formule er 
niet in kwam, was hij bang voor het afhaken van meerdere plaatselijke banken bij 
de centrale bank in Utrecht en voor hun aanmelding bij Eindhoven.107 Bovendien 

In Hulst had de oprichting van een leenbank lang op zich laten wachten. Hoewel 
de katholieke geestelijken van Hulst allen aanwezig waren op de oprichtings-
bijeenkomst op 1 september en pastoor-deken F. Flooren het initiatief van 
Buijsrogge en Van Dalsum alle succes had toegewenst, meldde zich een half jaar 
later niet één van hen als oprichter aan.99

Anders was dit in Stoppeldijk, Graauw, Lamswaarde en Nieuw-Namen, waar 
respectievelijk de kapelaans J. Dierick, A. Oomen, C. Soffers en C. van Aken teken-
den. In Zuiddorpe was pastoor P. Plasschaert mede-oprichter, in Clinge pastoor 
A. Theuns en in St. Jansteen pastoor W. Schets en kapelaan Th. Buijsrogge. 
Buijsrogge zou de eerste geestelijk adviseur van de Oost-Zeeuws-Vlaamse 
Boerenbond worden.

De eerste algemene vergadering van de pas opgerichte Algemene Boerenbond 
Kring Hulst vond plaats op 2 februari 1905 onder voorzitterschap van J. de Waal. 
Een verheugde voorzitter weerlegde alle tegenwerpingen die door de buiten-
wereld aanvankelijk waren gemaakt: deze sociale instelling zou hier geen reden 
van bestaan hebben gehad en zou hier geen wortel kunnen schieten. Kortom, 
allerlei tegenwerking werd ondervonden. Desondanks telde de boerenbond nu 
al ruim achthonderd leden, verdeeld in zestien afdelingen. Elke afdeling bezat 
een boerenleenbank, enkele afdelingen kochten gezamenlijk kunststoffen aan, 
andere hadden een suikerbietenbond opgericht. Deze vergadering bewees volgens 
de voorzitter dat men wilde en kon werken voor het algemeen belang. De oproep 
van Paus Leo XIII ‘Vereenigt U’ was ten volle begrepen. Kracht, invloed en macht 
waren getoond om zich aan uitbuiting en overheersing te ontworstelen, om voor 
eigen belangen op te komen, om zichzelf te zijn, onafhankelijk en vrij, met een 
levendig gevoel van solidariteit van alle leden. De voorzitter betuigde onder grote 
bijval dank aan de voormalig adviseur kapelaan Th. Buijsrogge en de heer Van 
Dalsum voor hun grote inzet.100 Het bestuur zat echter met een probleem. Het was 
van oordeel dat een statutenwijziging noodzakelijk was, wilde men aansluiting 
krijgen bij de Nederlandse Boerenbond. Niet iedereen wilde aansluiting en ‘varen 
onder een valse vlag’.101 Van Dalsum liet horen dat van protestantse zijde eerder 
aansluiting was geweigerd en bepleitte nu naamsbehoud van de katholieke 
boerenbond. Hij suggereerde te opteren voor de oprichting van een Zeeuwse 
katholieke Boerenbond ‘en de Nederlandsche Boerenbond kan U, volgens de 
Statuten, niet weigeren’.102 Na enige discussie werd de zaak naar de afdelingen 
verwezen.

De oprichtingsakten van deze boerenleenbanken kenden bijna alle de volgende 
eerste bepaling voor het lidmaatschap: ‘dat men in Christelijke geest God, huis-
gezin en eigendom erkenne en er naar leve’. 103 Hoewel eenzelfde zinsnede in de 
statuten stond van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven en 
deze Centrale vanaf het begin een duidelijk katholieke signatuur had, meldde Van 
Dalsum ‘zijn’ boerenleenbanken aan bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank 
in Utrecht, die op 12 juni 1898 op initiatief van de Nederlandse Boerenbond was 
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len. Terecht, zo meende Van Dalsum, ‘daar de verwerping in de lijn ligt van mijn 
lezing over Katholieke Politiek’.114 De verwerping van het amendement had tot 
gevolg dat enkele kleine protestantse banken in Noord-Holland uit de Utrechtse 
coöperatie stapten en zich aansloten bij de Alkmaarse Centrale.

Het bisdom van Breda bleek zich echter niet te willen neerleggen bij de beslis-
sing van de algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank. 
In Hulst vond op zondagvoormiddag 7 juli 1907 een algemene vergadering 
plaats op verzoek van kapelaan Emiel Ongenae, in zijn hoedanigheid van gees-
telijk adviseur.115 Hij las een brief voor van Petrus Hopmans, de secretaris van 
het bisdom, waarin de boerenleenbank werd uitgenodigd een schrijven tot de 
Centrale Raiffeisenbank te Utrecht te richten om alsnog de christelijke formule 
in haar statuten op te nemen. Van Dalsum verklaarde zich tegen, betoogde dat 
zeer terecht die formule niet opgenomen was in de statuten, omdat ze er niet 
thuis hoorde en vroeg of de christelijkheid van de Centrale Bank van deze formule 
afhing? ‘Niet de formule maakt de Bank Christelijk, maar wel haar inrichting 
en haar wijze van werken en wel als christelijke daad.’ De eerwaarde inleider 
betreurde het dat het lid Van Dalsum zich tegen de wens van het episcopaat 
durfde te verklaren. Van Dalsum wees erop dat de aartsbisschop van Utrecht de 
agitatie voor de formule afkeurde. Met negen tegen zeven stemmen werd het 
voorstel van Ongenae verworpen.116

Of meer banken in de streek een dergelijk verzoek van het bisdom hadden 
gekregen, is niet bekend. Men wilde blijkbaar Van Dalsum, als initiatiefnemer van 
de boerenleenbanken in de streek, als eerste over zien te halen tot het nemen van 
het voorgestelde initiatief. Met het optreden van kapelaan Ongenae op genoemde 
zondagvoormiddag werd duidelijk dat aan de boerenleenbanken, ook die bij de 
Utrechtse Centrale waren aangesloten, geestelijk adviseurs waren toegewezen. 
Blijkbaar werden kapelaans als adviseurs toegevoegd vanwege hun kerkelijke 
functie, niet op grond van bekwaamheid en evenmin op voorstel van de lokale 
bank. Het is anders niet voor te stellen dat Van Dalsum juist bij ‘zijn’ Hulsterse 
bank zijn stoorzender kapelaan Ongenae moest dulden.117 Van Dalsum stond 
in zijn verzet tegen de geestelijk adviseurs en het toenemend klerikalisme niet 
alleen. Rogier spreekt van het heftig omstreden instituut van geestelijk adviseurs 

wilde hij dat het vaderschap van de boerenbond ook in de nieuwe statuten vermeld 
stond. In de daarop volgende vergadering ontspon zich een principieel debat 
binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Centrale Bank.108

Voorzitter Westerdijk zag drie stromingen: plaatselijke banken die niets van de Voorzitter Westerdijk zag drie stromingen: plaatselijke banken die niets van de Voorzitter Westerdijk
formule wilden weten, vervolgens zij die de formule imperatief aan anderen wilden 
opleggen en een middenstroom, die wel tegemoet wilde komen aan de voorstanders 
van een opname. Persoonlijk had de voorzitter bezwaren tegen de formulering die 
opgang deed. Hij wilde het woord ‘Christelijk’ ruimer opvatten en stelde voor om na 
het woord Boerenbond in de statuten te formuleren ‘en erkennende Godsdienst, 
Huisgezin en Eigendomsrecht in Christelijken zin en verklarende daarnaar te 
willen leven’. Vanuit het Bestuur werd Westerdijk gewaarschuwd dat enkele leden 
de Raad van Toezicht zouden verlaten, wanneer het christelijk beginsel niet in de 
statuten van de Centrale Bank werd opgenomen. Opneming kwam ook tegemoet aan 
een sterke stroming in de Boerenbond. Bovendien ‘meenen de Hoogere Katholieke 
Geestelijken dat iedereen de Christelijke formule kan onderschrijven’.109 Baron 
Collot d’ Escury meende dat de centrale bank moest blijven wat zij was, namelijk 
een zuiver fi nanciële instelling. Wilden de lokale banken katholiek zijn of christe-
lijk, dan moesten zij dat zelf weten. ‘Doch de Centrale Bank moet haar niet in ééne 
bepaalde richting dwingen.’110 Het voorstel van Westerdijk werd verworpen. In 
haar volgende vergadering besloot de centrale bank zelf geen voorstel aangaande 
de formule te doen aan de algemene ledenvergadering, enkel de ingebrachte voor-
stellen in behandeling te nemen en geen voorkeur uit te spreken. De leden van 
het Bestuur en de Raad van Toezicht behielden de bevoegdheid individueel vóór 
of tegen te stemmen.111

Het streekblad van Hulst stond in een redactioneel commentaar stil bij de door 
de Nederlandse Boerenbond gevraagde naamsverandering in de statuten van de 
plaatselijke banken. Gesteld werd dat de katholiciteit van de katholieke boeren-
bond ‘niet enkel is eene vlag, maar een zijner grondslagen’. Het was begrijpelijk 
dat het bestuur aansluiting zocht bij de landelijke boerenbond om zo sterker te 
staan in de belangenbehartiging van haar leden, met name om een betere wette-
lijke regeling te krijgen van het pachtcontract. In de statutenkwestie van de lokale 
banken, inzake de door de boerenbond gewenste naamsverandering, kreeg Van 
Dalsum gelijk. Als interim-secretaris van Nederlandse Boerenbond deelde jhr. 
de Wijckerslooth hem tijdens de eerste sociale week in Utrecht mee,112 dat de 
Nederlandse Bond zelf een statutenwijziging zou doorvoeren, zodat aansluiting 
geen probleem meer was.113 Ook ten aanzien van het niet opnemen van de formule 
in de statuten van de centrale bank kreeg Van Dalsum zijn zin. Op 19 januari 1907 
berichtte de redactie van Het Hulsterblad bij monde van Van Dalsum dat een week Het Hulsterblad bij monde van Van Dalsum dat een week Het Hulsterblad
eerder door de algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank 
in Utrecht met 160 tegen 76 stemmen het amendement was verworpen om in de 
statuten van de centrale bank de formule op te nemen, dat de leden godsdienst, 
huisgezin en eigendom in christelijke geest erkennen en hun gedrag ernaar rege-



132 133

118  Rogier en De Rooij, In vrijheid herboren, 464-465; Wentholt, Een arbeidersbeweging, 45-46.
119  DV. nr. 74, 25 februari 1911.  DV. nr. 74, 25 februari 1911.  DV
120  DV. nr. 98, 12 augustus 1911.  DV. nr. 98, 12 augustus 1911.  DV
121  DV. nrs. 74 en 98.
122  DV. nr. 63, 10 oktober 1910; Pius X  DV. nr. 63, 10 oktober 1910; Pius X  DV , Decretum de vetita clericis temporali administratione, met een beroep op 2 

Tim.2, 4 en op het Concilie van Trente, 22e zitting, c, 1 over de hervorming van de geestelijkheid; het decreet werd 
afgekondigd op 18 november 1910. Van Dalsum was zeer benieuwd hoe de geestelijken hierop zouden reageren.

123  ZL . 14 januari 1911.
124  HB. 19 november 1910.
125  KDC, Aalberse-archief, toegangsnr. 169, inv. nr. 36, Afschrift brief van Van Dalsum aan F. Hombach, 22 mei 1903.
126  DV. nr. 8, 20 november 1909.  DV. nr. 8, 20 november 1909.  DV
127  KDC, Aalberse-archief, toegangsnr. 169, inv. nr. 36, Afschrift brief van Van Dalsum aan de offi cier van Justitie te 

Middelburg, 22 mei 1903.
128  KDC, Aalberse-archief, toegangsnr. 169, inv. nr. 36, Brief van Van Dalsum aan Aalberse, 23 mei 1903.
129  AOKH, VDA, brief ‘Ex arce satanae’, 20 oktober 1903. 

Hij achtte het strijdig met de ambtseed. Bovendien was het niet in het belang 
van het volk, omdat dat uiteindelijk méér moest betalen. Men raadde mij aan, 
aldus Van Dalsum, om de gebruiken te volgen, want het hemd is nader dan de 
rok. Echter, ‘na overleg met mijn vader, was mijn antwoord: ik wensch met die 
gebruiken te breken, er kome van, wat komt.’126 Van Dalsum schafte het gebruik 
resoluut af. In een brief aan de offi cier van Justitie vroeg hij of hij hier goed aan 
deed. Tegelijk sprak hij zijn verbazing uit over het feit dat grondeigenaren en 
rentmeesters hun arbeiders en pachters dwongen om naar een bepaalde nota-
ris te gaan en hen niet vrij lieten in hun keuze.127 In een persoonlijke brief aan 
Aalberse deed Van Dalsum verslag van alles wat hem in de streek als ‘eigenaardig’ 
voorkwam.128 Hij sprak in milde toon over de rentmeester van het Kroondomein 
en over P.F. Fruytier, maar in hardere bewoordingen over de politieke ambities 
van de familie Van Waesberghe, over de geslotenheid van de groep van notabelen 
en hun politieke blad Zelandia. Hij vreesde een terugslag voor zijn notariskantoor 
en hoopte dat Aalberse bij de minister wilde pleiten voor een benoeming van zijn 
kandidaat-notaris H.W. van Neervoort op een andere plaats. De man had vrouw 
en kinderen en diende van geldelijke zorgen gevrijwaard te blijven. 

Van Dalsums handelwijze zette dus kwaad bloed bij andere notarissen, groot-
grondbezitters en rentmeesters of tussenpersonen. De kritiek uit deze kring was 
niet mals. Zo werden in een anonieme brief voor De Zeeuwsche Koerierniet mals. Zo werden in een anonieme brief voor De Zeeuwsche Koerierniet mals. Zo werden in een anonieme brief voor kapelaan 
Th. Buijsrogge en Van Dalsum, zonder hun namen te vermelden, belasterd en 
werd de komst van de laatste met argwaan en waarschuwingen begroet. De brief-
schrijver verdacht hem van socialistische ideeën en vergeleek hem met Dreyfus, 
Combes en Daens.129 Een jaar later verscheen in Zelandia een verdediging van 
F. Hombach namens de rentmeesters:

 ‘Waarin is het kwaad gelegen dat een administrateur die een notaris veel zaken 
aanbrengt, met hem een overeenkomst sluit, om een klein, zeer klein gedeelte, 
een of twee procent van zijn honorarium af te staan? Wordt soms ondervonden, 
dat een notaris, die voor deze overeenkomst bedankt, dan een deel van zijn hono-
rarium afstaat aan den verdrukten landbouwer of benadeeld wordende eigenaar? 
(…) Is het genieten van een commissie een schande? Iets oneerlijks? (…) Het is meer 
dan tijd dat de oogen van de menschen opengaan, aan wie gij U voordoet als de 

en wijst op de in 1906 verschenen brochure van de Tilburgse priester Lambert 
Poell (onder het pseudoniem Jos. Schijvenaars), waarin deze protesteert tegen 
het veto-recht van adviseurs in economische en louter maatschappelijke zaken. 
Poell ontving hierbij de morele steun van pater Rijken en Ariëns. Voor kapelaan 
Poell was het instituut van geestelijk advieurs een uiting van klerikalisme dat de 
sociale actie schaadde.118

In Graauw was de kerkelijke bemoeienis groter. Daar was kapelaan A. Fruytier, In Graauw was de kerkelijke bemoeienis groter. Daar was kapelaan A. Fruytier, In Graauw was de kerkelijke bemoeienis groter. Daar was kapelaan A. Fruytier
zoon van het rooms-katholiek lid van de Tweede Kamer en van Provinciale Staten 
P.F. Fruytier, president van de raad van toezicht van de lokale boerenleenbank. 
Toen hij als president ontslag moest nemen wegens de kerkelijke voorschriften, 
liet hij zich tot adviseur benoemen met het recht om alle vergaderingen bij te 
wonen. Dit ontlokte Van Dalsum de uitspraak dat er sprake was van ‘bekrompen-
heid en baasspelerij (…) die jonge kapelaantjes van het bisdom van Breda willen 
met den tijd meegaan, doch zonder kennis van zaken.’119 In een open brief aan de 
boerenleenbank in St. Jansteen meende hij het hard te mogen zeggen als stichter 
van betreffende bank en verschaffer van het beginkapitaal: er was een veran-
derende mentaliteit bij de boerenleenbanken bespeurbaar. De schuld daarvan 
legde hij bij het benoemingsbeleid van de kerkelijke overheid. Door adviseurs te 
benoemen, die bovendien niets met bankzaken van doen hadden, was er sprake 
van ongekende kerkelijke inmenging in burgerlijke zaken. Bovendien was hun 
adviseurschap in strijd met het verbod van Paus Pius X en met de leer van Paus 
Leo XIII. Hij nam het deze boerenleenbank kwalijk dat die klanten aanraadde 
niet meer van de diensten van de heer Van Dalsum gebruik te maken. Ook andere 
banken begonnen dit te doen, ‘uitgezonderd Kloosterzande, en ook Hulst niet, 
waar ik gratis bankier ben’.120 Waar Van Dalsum hun misbaarheid beklemtoon-
de121 en zich beriep op Pius X en het onderwijs van de apostel Paulus122, onder-
streepte Zelandia hun onmisbaarheid.Zelandia hun onmisbaarheid.Zelandia 123

In St. Jansteen en elders zag Van Dalsum de idealen van zijn geesteskinderen 
al spoedig verdwijnen. Fel uitte hij zich over de verkeerde koers die de bank in 
Lamswaarde volgde.124 Om een grotere omzet en een hogere winst te behalen was 
men daar ook in effecten gaan handelen en trachtte men klanten van de andere 
boerenleenbanken weg te lokken. Hier ging volgens hem het karakter van een 
raiffeisenbank geheel verloren, doordat een materialistisch winstbeginsel een 
hogere prioriteit kreeg dan het beginsel dienstbaar te zijn uit naastenliefde. 
Bovendien dreigde de soliditeit van de bank gevaar te lopen. Hoe dan ook, hij 
moest zich neerleggen bij de veranderende koers van enkele banken en bij de 
kerkelijke invloed op het beleid van de banken. 

De ijver van Van Dalsum om door wijziging van het pachtcontract de rechts-
zekerheid van de kleine pachter te verbeteren en de afschaffi ng van het commis-
sieloon maakten hem niet geliefder bij de grote boeren en tussenpersonen. Al 
snel na zijn benoeming had Van Dalsum zich tegen het bestaan van dat commis-
sieloon gekeerd in een brief aan F. Hombach, een der machtigste rentmeesters.125
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ning kunnen vinden. Aan het gemis van sociale organisaties is het voor een 
groot deel te wijten dat dertig procent van de katholieke Noordbrabanders 
die naar Rotterdam gaan, daar zedelijk en stoffelijk te gronde gaan. En welke 
zou de verhouding zijn voor de plattelanders uit deze streken, die gaan naar 
Antwerpen, Brussel of Gent?’135

Met ‘partij’ bedoelde Van Dalsum de zogenaamde ‘bewaarderspartij’, een door 
hem vaak gebruikte typering van de notabelen in de katholieke kiesverenigingen 
in Hontenisse en Hulst. Na de krantenfusie van Zelandia en Zelandia en Zelandia De Zeeuwsche Koerier
noemde Van Dalsum in één adem de katholieke notabelen en de geestelijkheid 
als veroorzakers van de neergang van zijn kantoor. 

Verklaringen voor de groeiende tegenstellingen onder katholieken 
in het Land van Hulst

Van Dalsums optreden veroorzaakte irritaties en zorgde voor een oplopende 
spanning tussen hem en de katholieke geestelijkheid, die tijdens de Vierde 
Bredase Katholiekendag in Hulst (1908) openlijk aan het licht trad. Deze span-
ning kende verschillende oorzaken.

Allereerst was er de reactie van de kerk op het sociale vraagstuk. Deze kwam 
laat en was aanvankelijk godsdienstig van aard, anders dan Van Dalsum voorstond. 
Ook bestond een kloof tussen kerk en arbeiderswereld, waardoor deze elkaar niet 
of nauwelijks verstonden. Verder was er een fundamenteel verschil van opvatting 
tussen de kerkelijke overheid en Van Dalsum over het gezag, over de verhouding 
tussen kerk en staat en over de wijze van aanpak van de armoede in de streek.

 Bovendien voelden de notabelen in de katholieke kiesverenigingen zich al 
enige tijd door Van Dalsum op hun ‘katholiciteit’ aangesproken. Beducht voor zijn 
mogelijke politieke kandidatuur bij een komende Tweede-Kamerverkiezing keer-
den zij zich tegen zijn invloed met behulp van hun politieke weekblad Zelandia. 
Ook voor de kerk stonden grote belangen op het spel: de katholieke organisatie had 
al duidelijke vormen aangenomen en diende te worden uitgebouwd. Dit bracht 
Van Dalsum, in de ogen van de kerkelijke leiding en de belanghebbenden, in 
gevaar.

Hoe de eerste aspecten de tegenstellingen in het dekenaat Hulst aanscherpten, 
komt in deze paragraaf aan bod. De bepalende rol van Zelandia en de aanwezigheid Zelandia en de aanwezigheid Zelandia
van een katholieke organisatie zullen uitvoeriger worden belicht in volgende 
paragrafen.

zendeling door den Heer geroepen om het volk te bekeeren, de groote man die 
door zijn alwetendheid den idealen toestand scheppen wil, - de man die hier is 
gekomen om vrede en rust te brengen en nog niet anders gedaan heeft dan twist 
gebracht waar vrede was, en onrust strooide waar kalmte heerschte.’130

Deze eerste schermutselingen leidden tot een terugloop van Van Dalsums notaris-
kantoor. Het standpunt van de rentmeesters bezorgde het kantoor minder klanten.
De pachters die regelmatig het pachtcontract van de grond of het bedrijf dienden te 
vernieuwen, werden door de verpachters onder druk gezet om een andere notaris te 
kiezen. Ook voor andere zaken werd aangeraden Van Dalsums kantoor te mijden.131

Van Dalsum sprak van broodroof. Het aantal akten dat bij hem passeerde, was in 
elk geval niet groot, nog geen 200 akten in de eerste jaren, tot 274 in 1912. Hierop 
volgde een scherpe daling in 1913 en 1914. Pas na de Eerste Wereldoorlog zou de 
situatie aanzienlijk verbeteren.132 Van Dalsum beschuldigde in de eerste plaats de 
heersende klasse:

 ‘Mijn eerste daad in deze streek om mede te werken tot meer recht, meer 
liefde – de korte inhoud van de sociale encyclieken van Paus Leo XIII – was 
de weigering mijn ambt beschikbaar te stellen voor onrecht en willekeur. (…) 
Door deze weigering stelde ik mij vierkant tegen de partij deezer streek die er 
belang bij heeft dat in de bestaande rechtstoestanden geen verandering komt. 
Aanvankelijk lachte men om die weigering met hare motiveering, doch toen 
ze werd opgevolgd door het tot stand komen van de boerenleenbanken en 
van den boerenbond, door den strijd voor een billijk pachtcontract, werd de 
gezindheid dier partij jegens mij meer dan onwelwillend.’133

Hij vond het jammer dat de personen die een verkeerd beeld van hem hadden, op 
de bijeenkomsten voor de oprichting van de banken niet waren verschenen en 
raadde de bevolking aan zich losser te maken van geldschieters en verpachters 
door voor elkaar borg te willen staan:

 ‘Men heeft spreker een vreemdeling genoemd die, zonder noodzaak, hier 
den boel wil omkeeren. Een vreemdeling (…) is iemand die met de overige 
bevolking geen voeling houdt, deze niet begrijpt en door deze niet begrepen 
wordt. Welnu, juist mijn optreden en de wijze waarop, het succes dat op dit 
optreden is gevolgd, bewijzen dat ik heb weten te verklaren wat nog onbewust 
en zonder vaste vorm was in de hoofden en harten der bevolking. Wie dat doet 
en kan, is geen vreemdeling, gevoelt zich niet als vreemdeling, maar is een 
levend deel zijner omgeving, hoewel hij niet in alles meedoet aan de uiterlijke 
genoegens.’134

Bovendien zouden zij meer moeten deelnemen aan het verenigingsleven. Dit 
kon een steun zijn voor diegenen die later naar de grote steden vertrokken:

 ‘Welbegrepen liefde voor godsdienst en welvaart eischt dat de mensen op het plat-
teland vertrouwd worden gemaakt met het Christelijk Sociale vereenigingsleven 
opdat, indien zij zich eens verplaatsen naar de groote stad, zij daar allereerst gaan 
informeeren waar het vereenigingslokaal is, waar zij vrienden, hulp en ontspan-
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De oplossing werd gezocht in een verkleining van de tegenstellingen tussen de 
klassen en een benadrukken van een vroom christelijk leven, dat ook aan de 
op te richten christelijke verenigingen ten grondslag moest liggen: vroomheid, 
godsvrucht, de viering van zon- en feestdagen, de Kerk liefhebben, haar geboden 
opvolgen en deelnemen aan de sacramenten.137 Herstel van een oprecht vroom, 
persoonlijk geloofsleven kon de harmonie in de samenleving terugbrengen. 
Het ging de kerk dus allereerst om de verdediging van het christelijk geloof dat 
afgeschermd diende te worden van schadelijke invloeden van moderne vernieu-
wingsbewegingen en verwante lectuur. De materiële emancipatie van de katho-
lieke arbeiders kende géén prioriteit bij de zorg voor het geestelijke heil. Dit was 
volgens Wentholt een reden waarom de discussie over de aanpak van het sociale 
vraagstuk binnen de katholieke wereld door de Nederlandse bisschoppen slechts 
op enige afstand werd gevolgd.138 Wentholt noemt meer verklaringen. Wellicht 
kon men aanvankelijk moeilijk kiezen tussen de school van Angers of die van 
Luik, waarvoor Rerum Novarum koos. Of was de afstandelijke opstelling van de Rerum Novarum koos. Of was de afstandelijke opstelling van de Rerum Novarum
bisschoppen te verklaren uit de vroegere onderdrukking van de Nederlandse 
katholieken? Waren de late industriële ontwikkeling of de afwezigheid ervan 
(bisdom van Breda) oorzaken die hen verhinderden de ernst van het sociale 
vraagstuk tijdig te onderkennen? 

De kerkelijke reactie op het sociale vraagstuk

Zoals eerder gezegd, zagen Paus Leo XIII en paus Pius X het sociale vraagstuk 
allereerst als een vraagstuk van godsdienstige en zedelijke aard. Het geestelijk 
welzijn van de gelovige stond voorop. Men diende te waken voor de gevaren van 
liberalisme en socialisme. Een verdere analyse van de arbeidsproblematiek en 
onderzoek naar de oorzaken van het sociale vraagstuk bleven ondergeschikt aan 
de zorg voor het zielenheil van de gelovige. Immers: ‘Wat baat het den arbeider 
(…) wanneer hij bij gebrek aan geestelijk voedsel in gevaar raakt? Wat baat het den 
mens als hij de gansche wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? Zoekt eerst 
het rijk Gods en zijn gerechtigheid en dat alles zal U worden toegeworpen.’136

Mariaprocessie te Zuiddorpe, omstreeks 1910. De processieweg vanuit de kerk van de 
H. Maria Hemelvaart over het dorpsplein is met bloemen en met geverfde houtkrullen 
bedekt. Leden van de broederschappen dragen de vaandels van de H. Familie en van Pius IX 
(fotocollectie A. d’Hert)

Mariaprocessie te Zuiddorpe, omstreeks 1910. Achter het Mariabeeld de Westdorpse harmonie ‘Eikels 
worden bomen’ (fotocollectie A. d’Hert)
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parochie Hulst, al ging de oplevende devotie hier zeker samen met de teruggave 
van de koorkerk aan de parochie. 

Tot deze verlevendiging van het godsdienstig leven droegen ondermeer volks-
missies bij. Doel ervan was het geloof van de parochianen te versterken, hen te 
doen afzien van een zondig leven en een sacramenteel leven te bevorderen.142

De volksmissies werden na 1850 in katholiek Zeeuws-Vlaanderen verzorgd door 
verschillende religieuze congregaties, zoals de jezuïeten, capucijnen en redempto-
risten. De missies waren aanvankelijk waarschijnlijk niet talrijk, al past hier enige 
voorzichtigheid, aangezien de vermelding ervan door de pastoors niet volledig 
was.143 In het begin van de twintigste eeuw echter, leken de redemptoristen Zeeuws-
Vlaanderen met hun volksmissies te overspoelen. In alle parochies, van Eede tot 
Hontenisse en van Hulst tot aan Groede, hielden zij missies in allerlei vormen. 
Soms bleef de bijdrage van de paters beperkt tot een of meerdere preken, soms 
tot het houden van een triduüm. Zij verzorgden ook retraites voor de religieuzen 
in het onderwijs en voor de religieuzen die in de Gast- en Liefdehuizen werkten. 
De capucijnen verzorgden in St. Jansteen (1900) en Westdorpe (1901) hun laatste 
volksmissies, voordat de redemptoristen ze ook in deze parochies overnamen. In 
1906 vonden tiendaagse missies plaats in West-Zeeuws-Vlaanderen (Biervliet, Eede, 
Groede, Hoofdplaat, Oostburg, Schoondijke) en in het oostelijk deel in Hontenisse, 
Koewacht en St. Jansteen. In 1907 waren er achtdaagse missies in Boschkapelle, 
Clinge, Hulst en Nieuw-Namen. Menige parochie kende ook nog een vernieuwing 
van de missie, zoals Hontenisse, Hulst, Koewacht en St. Jansteen.144

Behalve de volksmissies droegen ook de broederschappen en de devoties bij aan 
de verlevendiging en versterking van het geloofsleven, zoals een inventarisatie 
van een aantal grote parochies in het toenmalige dekenaat Hulst liet zien. Eerder 
bespraken we al de opbloei van het devotionele geloofsleven in Hulst in de eerste 
helft van de negentiende eeuw. Deze zette daarna door met het Genootschap tot 
voortplanting des Geloofs (1842), het Genootschap der H. Kindsheid (1858), de 
Aartsbroederschap van de H. Petrus (vóór 1864), de Aartsbroederschap van de H. 
Familie (1867), de Bond van het Heilig Hart of Apostolaat des Gebeds (1871) en 
de Vereniging voor het Veertigurengebed (1879).145

Graauw kende vanaf 1888 een opleving van de devotie tot de H. Godelieve, 
wier reliek daar vanaf 1806 bewaard werd. In Hengstdijk en Lamswaarde fl oreer-
den vooral de broederschappen.146 In Hengstdijk kende men de broederschappen 
van het H. Altaar (1817-1899), de H. Rozenkrans (1825-1925), het H. Hart van Jezus 

Naar mijn mening was de verlate reactie op het sociale vraagstuk een natuurlijk 
gevolg van het devotionele geloofsleven dat zich in het begin van de twintigste 
eeuw verder ontplooide. Deze ontplooiing maakte zelf deel uit van de benadering 
van het sociale vraagstuk. Het was het eerste antwoord van de kerk: een persoon-
lijke vroomheid waarbij iedereen zijn plichten vervulde, rijk ten opzichte van 
arm en omgekeerd, zou de tegenstellingen verkleinen. 

Dat het devotionele leven zo aansloeg, is ondermeer te verklaren als een reac-
tie op het elitaire christendom of de koude jansenistische vormgeving ervan.139

Het was ook een uiting van afkeer van de harde liberale individualistische 
samenleving die veel mensen raakte en het sloot aan bij het groeiende verlangen 
naar gemeenschapszin die men vroeger meer aanwezig achtte dan in de eigen 
tijd. Het devotionele geloofsleven bracht mensen bijeen. Volksmassa’s werden 
geraakt bij uitbundige liturgische diensten (mis-met-drie-heren), processies en 
bedevaarten. Ultramontaanse priesters en kerkelijke leiders stimuleerden een 
bepaalde heiligenverering of plaatsten religieuze thema’s centraal. Aubert wijst 
op de aanmoediging van Pius IX om afl aten te verdienen, op de Mariaverering 
van Leo XIII en de devotie tot de eucharistie van Pius X.140 Een tijdgenoot als 
Lecanuet sprak van een warme, meer Italiaanse geloofsbeleving.141

In deze jaren (1850-1920) namen ook in het dekenaat Hulst de periodieke volks-
missies, devoties en pelgrimages toe. Het was een katholieke manifestatie van een 
uittreden uit de ervaren godsdienstige verdrukking en tegelijk een versterking 
van gemeenschapszin en zelfbewustzijn. Eerder werd dit vastgesteld voor de 

Processie van de H. Familie te Zuiddorpe, omstreeks 1910. Ook in de bomen hangen vaandels (fotocollectie 
A. d’Hert)
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pen en op het sociaal-culturele verwachtingspatroon van de omgeving. Zo had 
bisschop Van Hooydonk eerder bepaald dat de viering van de eerste commu-
nie en de toediening van het vormsel feestelijk gevierd dienden te worden. De 
vieringen moesten worden afgesloten met de inschrijving van de kinderen in 
de broederschappen van de Eeuwigdurende Aanbidding, de Rozenkrans, de St. 
Pieterspenning en het Geestelijk Verbond tegen godslasteringen.151

Deze kanttekeningen doen echter weinig af aan het bestaan van de volks-
devoties en de verdere ontwikkeling ervan tot in de twintigste eeuw. De exces-
sieve toename van de relikwieverering, de processies in de parochies en de 
ziekenbedevaart naar de Lourdesgrot in Zuiddorpe laten een grote vitaliteit zien 
van het devotionele geloofsleven in de regio.

De inventarisatie dwingt overigens bestaande oordelen over de devoties te 
nuanceren. In jongere studies over deze devotionele periode wordt gesteld dat 
van ultramontaanse zijde al het mogelijke werd gedaan om de katholieken te 
mobiliseren en aan zich te binden, door ondermeer de volksdevoties en bedevaar-
ten te reguleren en om te vormen naar een door de kerk gewild model. Door de 
centrale kerkleiding werden bijvoorbeeld verschillende verenigingen van devo-
ties tot de heilige Familie ondergebracht in één vereniging met devotie tot de 
Algemene Heilige Familie.152 De oude canonieke broederschap van de H. Familie 
kon echter blijven bestaan en deed dat hier en daar. Behalve aan de devotie tot 
Onze Lieve Vrouw werd in het dekenaat Hulst ook aandacht gegeven aan andere 
van bovenaf gestimuleerde devoties, zoals die tot het H. Hart en St. Joseph. Zo 
siert een levensgroot H. Hartbeeld nog altijd zes dorpskernen in de regio. 

Toch bleef het aantal door de offi ciële kerk gestimuleerde devoties beperkt. 
Ook ná 1900 was er sprake van een relikwieverering van oude, jonge en lokale 
heiligen. Kloosterzande kende in het begin van de twintigste eeuw bijvoorbeeld 
(!) de relikwieverering van Victor, Plechelmus, Otgerus en Wiro naast die van 
Johannes Berchmans en Jean Vianneij. Nieuwe devoties ontstonden in de grens-
streek. Broeder Isidoor (1881-1916) uit het naburige Vrasene mocht zich al tijdens 
zijn stervensjaar verheugen over een grote devotionele aandacht, terwijl hij pas 
in 1984 zalig werd verklaard. Priester Edward Poppe (1890-1924) stierf als rector 
in het nabijgelegen Moerzeke in een geur van heiligheid en werd in 1999 even-
eens zalig verklaard. De inventarisatie toont aan dat tussen 1850 en 1920 meer 
eigentijdse ‘heiligen’ in de devoties naar voren kwamen. 

Te algemeen wordt in dit verband gesteld dat de devotionele aandacht sterk 
vanuit hogere kerkelijke kringen gestuurd werd en dat de oude relikwievereringen 
plaatsmaakten voor door Rome gepropageerde devoties.153 Van directief optreden 

(1884-1925), de St. Pieterspenning (1861-1938), O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis 
(1872-1916), de Levende Rozenkrans (1876-1927) en de H. Barbara (1914-1945).147

In Lamswaarde waren oude en nieuwe broederschappen aanwezig, zoals die van 
de Gedurige Aanbidding (1782-1847), de H. Coletta (1848-1904)), de H. Rozenkrans 
(1863-1933), het H. Hart van Jezus (1900) en het Apostolaat des Gebeds (1900). 
Vooral dient hier de verering van de H. Cornelius vermeld te worden en de daar-
aan verbonden internationale broederschap die door pastoor J.B. de Kerf in 1897 
werd opgericht en zeker tot 1931 bestond. Een donateurslijst loopt zelfs door tot 
1981. De aanroeping van de H. Cornelius ging gepaard met processies te zijner 
ere. Evenals in Hulst kende men in Lamswaarde (1841-1886), Axel en Zuiddorpe 
ook het door Antonius Antonucci gestichte Geestelijk Verbond ter uitroeiing van 
godslasteringen, verwensingen en onkuise gesprekken.148

In Stoppeldijk nam de relikwieverering een grote vlucht. Zo kende men binnen 
een halve eeuw de relikwieverering van de H. Antonius van Padua (1857), de H. 
Maagd Maria (1870, 1884), St. Eligius (1801, 1916), het H. Kruis (1803, 1905), de 
H. Joseph (1884), de H. Appolonia, de H. Barbara, St. Donatus, St. Bernardus, St. 
Machutus (allen vanaf 1905), Antonius abt (1909), St. Gerulphus (1913) en St. 
Theresia van het kindje Jezus (1927). Ook broederschappen, congregaties en vereni-
gingen waren aanwezig, zoals die van de H. Rozenkrans (1803), de H. Kindsheid 
(1870), Voor Eer en Deugd (1905), het Kruisverbond (1906) en de Congregaties voor 
meisjes (1871) en van de H. Familie (1872). De grote relikwieverering (ruim zestig 
relieken) in de parochie van Hontenisse, bestaande uit de parochie Groenendijk en 
de katholieken in Kloosterzande en Ossenisse, was vanouds (1723) al aanwezig.

Een voorbeeld van gereguleerde devotie was die van de H. Theresia van Lisieux 
in Heikant. De heiligverklaring van deze carmelites (1925) en de grote aandacht 
in Frankrijk voor haar persoon inspireerden bouwpastoor Eduard Doens haar tot 
patrones van zijn nieuwe kerk kiezen. 

Nu kan men op het argument van de excessieve toename van de relikwie-
verering en het aantal broederschappen afdingen door te stellen dat getallen weinig 
zeggen over de intensiteit en diepgang van de geloofsbeleving. Er zijn inderdaad 
enkele kanttekeningen bij de relikwieverering te maken. In Stoppeldijk bood de 
verering van relikwieën de pastoor in 1875 de mogelijkheid de kastekorten van 
de kerk aan te zuiveren. Op aanraden van de bisschop vond daarom de verering 
van Sint Gerulphus en het H. Kruis ook plaats op gewone dagen als dinsdag en 
vrijdag, gecombineerd met een kerkofferande.149 Dit was geen algemeen gebruik 
en zeker geen persoonlijk initiatief van de pastoor. Over de besteding van gelden 
werd altijd overlegd met de bisschop. De pastoor van Zuiddorpe verantwoordde 
zelfs de besteding der gelden per offerblok om toch maar te laten zien dat er 
volgens de regels van de broederschappen gehandeld werd.150

Men zou verder kunnen aantonen dat de devoties gereguleerd werden en 
kunnen twijfelen aan de vrijwilligheid van het lidmaatschap van broederschap-
pen. Men zou ook nog kunnen wijzen op een ‘combinatie’ van broederschap-
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Pastoor Genet hoorde een aaneenschakeling van ‘vloeken, verwenschen en gods-
lasteren, leven de liberalen, weg met de clericalen, slaat de zwarten, weg met den 
paus, weg met den godsdienst’ en sprak er zijn afschuw over uit.

De pastoor van Moerbeke bood later in Zuiddorpe zijn verontschuldigingen 
aan voor de onrust die Moerbekenaren hadden veroorzaakt. Zijn preek

 ‘was een diepgevoelde rouwklagt over de verblindheid der zijnen, die zich door 
eenige liberale kopstukken op het dwaalspoor laten leiden (…) in één woord zij 
was eene zielsroerende uitstorting van een herderlijk hart dat zich voor zijne 
schapen wil ten beste geven. De aandoening der aanhoorders was zoo groot, 
dat zij meermaals in tranen als het ware wegsmolten (…) De Zuiddorpenaren 
die met hart en ziel aan de Roomsch Catholijke Godsdienst gehecht zijn en 
blijven, betreuren ten bitterste de goddeloosheden waarvan hunne gemeente 
het schouwspel is geweest, doch zij zullen het gebeurde eene goede les weten 
te trekken. Zij zijn ooggetuigen geweest van de liberale vooruitgang en de 
beschaving, welke beschaving bestaat in huilen, tieren, vloeken en zweren; 
doch eer zij aan de Zuiddorpenaren; zij hebben hen veracht en blijven het 
liberalismus verachten en verdoemen (…).’156

vanuit de bisdomleiding ten gunste van devotionele praktijken is niet meer 
gebleken dan de boodschap van de vastenbrieven. Het lijkt er eerder op dat de ene 
parochiepriester meer dan de andere bepaalde volksdevoties initieerde en onder-
steunde en dat de instandhouding van devoties vooral van hen afhing. Zo kenden 
de Mariadevoties rond de Lourdesgrotten in Hulst (bij de Willibrorduskerk en in 
de tuin van het Pensionat des Mademoiselles de St. Joseph) geen opgang zoals die 
bij de grot in Zuiddorpe onder de pastoors J. M. Genet, J. Plasschaert, A. van Hoek 
en Ph. Maertens.

Ondanks de eerder genoemde kanttekeningen geven de talrijke relikwie-
vereringen en het aantal broederschappen in het dekenaat een signaal af van de 
betrokkenheid van de katholieken bij het kerkelijke leven. Deze betrokkenheid 
werd vooral zichtbaar in de bedevaarten. Dit gold zowel voor de deelnemers als 
voor de ontvangende parochie. Het grote Lourdes kwam nabij in de Lourdesgrot 
van de parochie van Maria-Hemelvaart in Zuiddorpe. Het dorp werd vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw en bleef tot ver in de twintigste eeuw 
een voorbeeld van een intens devotioneel leven in het dekenaat. Tegelijk liet 
de parochie een botsing zien van de vredige harmonieuze katholieke wereld 
met de moderne wereld, waarbij de pastoors hun beminde gelovigen poogden 
af te schermen van het zo kwalijk geachte liberalisme. Het relaas van pastoor 
Joannes Melchior Genet (1869-1889) Het schandaal van Zuiddorpe of de weerklank 
van het feest der opdragt den 14 July -1872 verhaalt over deze confrontatie van de 
katholieke agrarische dorpsgemeenschap met overwaaiende arbeidersrellen uit 
Wachtebeke, Overslag en Moerbeke. Het is het verhaal van een botsing tussen 
stilstand en verandering.154 Een korte toelichting hierbij is wenselijk.

In 1870 werd door pastoor Genet van 
Zuiddorpe de Aartsbroederschap van de 
H. Familie opgericht.155 De broederschap 
startte als mannenvereniging, telde het 
jaar daarop ook een afdeling van vrouwen 
en een ‘voorbereidende’ H. Familie van de 
veertien- tot zestienjarige communicanten. 
Bij het eerste herdenkingsfeest op 14 juli 
1872 werd een feestmaal voor vierhonderd 
deelnemers voorzien. De helft van de dorps-
gemeenschap was bij dit feestmaal van de 
aartsbroederschap betrokken. De grootse 
feestelijke herdenking lokte bij Belgische 
arbeiders uit de regio agressief gedrag uit. 
Een week na het feest zorgden zij lange tijd 
voor grote onrust in het dorp met betogin-
gen en ‘schunnige liederen waarin God en 
Godsdienst gehoond en verguisd werden’. 

Joannes Melchior Genet, pastoor te Zuiddorpe 
van 1869-1890. Foto: R. van den Elshout

Vaandel van het H. Hart van Jezus te Zuiddorpe, 
1877. Foto: R. van den Elshout (collectie RK Kerk 
Zuiddorpe)

Vaandel van O.L.V. van Lourdes te Zuiddorpe, 
1876. Foto: R. van den Elshout (collectie RK Kerk 
Zuiddorpe)
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alles wat een Christenmensch moet weten en moet doen om de sociale kwestie 
op te lossen,’ aldus C. Ysebaert, burgemeester van St. Jansteen en voorzitter van 
de lokale katholieke kiesvereniging, bij zijn afsluiting van de vergadering over de 
Katholiek Sociale Actie op de Vierde Bredase Katholiekendag in Hulst (1908).158

De inventarisatie van de parochie-archieven in het dekenaat Hulst bevestigt 
in grote lijnen de visie van Hellemans die de kerk aan het einde van de negen-
tiende en in het begin van de twintigste eeuw ziet als een populistische catholica 
die de katholieken door devoties meer en meer aan zich bond en hen daardoor 
afschermde voor de liberale en socialistische buitenwereld.159

Hoe stond Van Dalsum tegenover de devotionele opleving? Hij was in het geheel 
niet gekant tegen devotionele vroomheid, maar betreurde het wel als men het in 
de aanpak van de armoede bij vroomheid wilde laten. Vandaar dat hij herhaal-
delijk sprak van uiterlijke godsdienstigheid en van een zich vasthouden aan 
uiterlijke vormen en regels, ‘les choses sensibles’ zoals Bossuet het noemde.160

Dit was een leeg geloof, een geloof van woorden waarop geen daden volgden. Hij 
verschilde niet van de abbés die vraagtekens zetten bij het sterk overheersende 
devotionalisme in Frankrijk. Begrijpelijk, daar het grootste deel van de katholieke 
arbeiders zich eind negentiende eeuw aangesloten had bij de links-radicalen en 
de socialisten. Wat er nog aan gelovige arbeidersgroepen overbleef, was door de 
sterke devotiebeleving minder bereikbaar voor het rationeel ingesteld katho-
licisme dat de ‘abbés démocrates’ predikten.161 Vooral op het Franse platteland 
was ‘God ver weg en waren de heiligen nabij. De heiligen waren Gods opvolgers 
en voorzagen vooral in de behoefte aan genezing van mens en dier,’ zoals Eugen 
Weber het verwoordde.162 Birot sprak in le Demain van een mierenhoop van devo-
ties, die duidde op een zwak godsdienstig leven.163

Tijdgenoten die nadachten, beleefden hun vroomheid in zichzelf en waren 
volgens Naudet geschokt door bepaalde populaire devoties die grensden aan 
bijgeloof. Hij gaf er ook verklaringen voor, zoals de opvoeding in katholieke 
conservatieve kringen die hechtten aan regels, gezag en autoriteit. Omdat 
mensen steeds binnen dezelfde kringen verkeerden, werden ze enkel bevestigd 
in hun opvattingen.164 Naudet ergerde zich over het karakter van bedevaarts-
oorden als Lourdes, Cadouin, Argenteuil en Paray-le-Monial, waar meer het 
accent kwam te liggen op het miraculeuze dan op de relatie met Jezus Christus.165

Lemire betreurde zelfs in een discussie in de Franse volksvertegenwoordiging 
de vervanging van geloof en godsdienst door de uitgebreide devotie. Mayeur 

De rel bracht de katholieken in het dorp nog meer bijeen. Men schaarde zich 
rond de pauselijke standaard en de standaard van O.L.V. van Lourdes, die door 
de Aartsbroederschap van de H. Familie aan de parochie werden geschonken en 
in 1875 plechtig werden ingehuldigd. In 1876 werd de nieuwe kerk ingewijd, 
die men niet betreden kon zonder de afbeelding van de Lourdesgrot boven de 
ingang te zien. In hetzelfde jaar werd op het katholieke deel van de algemene 
begraafplaats begonnen met de bouw van een Lourdesgrot en zeven kapellen 
rondom de kerk. De Mariaverering groeide en Pius X verleende op 5 juli 1904 aan 
de bedevaartgangers bij een bezoek aan de grot verschillende hele en gedeeltelijke 
afl aten. Zo werd de regionale volksdevotie rond Maria gebonden en gereguleerd.157

De feesten van O.L.V. werden steeds uitgebreider gevierd, zoals bij het gouden 
jubileum van het feest van O.L.V. van Lourdes (1908). In 1917 werd door pastoor 
Adrianus van Hoek (1917-1924) de broederschap van O.L.V. van Lourdes opge-
richt. De poging van Van Hoek om in 1922 het echte Lourdes naar Zuiddorpe te 
brengen in de vorm van Lourdeswater en authentiek rotsgesteente uit de grot in 
Frankrijk mislukte. Het deed niets af aan de verdere ontwikkeling van Zuiddorpe 
tot het centrum van Mariaverering in het dekenaat en ver daarbuiten, ondanks 
concurrentie van nabije Vlaamse Mariavereringen in Edeghem en Oostakker. 
Gedurende het interbellum en erna ontving de parochie van mei tot september 
congregaties, broederschappen en individuele bedevaartgangers uit bijna alle 
andere parochies van het dekenaat. 

Deze kleine uitwijding over de parochiegeschiedenis van Zuiddorpe wil 
duidelijk maken dat het devotionele geloofsleven in de negentiende eeuw zich 
in de twintigste eeuw verder ontplooide en dat de plaatselijke kerk hiermee een 
beschermend baldakijn hield boven de katholieke gemeenschap. Tevens laat het 
een ingrijpen zien van de kerkelijke overheid die de volksdevotie aan zich bond 
door het verlenen van afl aten. 

Met de oproep van Rerum Novarum werd het ‘gezinskatholicisme’ wel open-Rerum Novarum werd het ‘gezinskatholicisme’ wel open-Rerum Novarum
gebroken en de blik naar de wereld gewend. Men kon zich volledig geven in de 
zorg aan de medemens in het onderwijs en in de zieken- en armenzorg en zo 
zichzelf als christen vervolmaken. Tegelijk schermde het bloeiende devotionele 
verenigingsleven de gelovigen af van vreemde invloeden vanuit liberale en soci-
alistische hoek en opkomende verkeerde lectuur. De missies van redemptoristen, 
jezuïeten en gastsprekers, zoals de capucijnen vanuit hun klooster in Sluiskil, 
en de pastoor van Moerbeke in de bovengenoemde kleine kerkgeschiedenis van 
het dorp, speelden lokaal een belangrijke rol bij het afweren van deze schadelijke 
invloeden en leverden een stevige bijdrage aan de voortdurende strijd van de indi-
viduele gelovige voor zijn heiliging en vervolmaking. Het geloof kreeg de prioriteit, 
de materiële vooruitgang van de arbeider kwam op de tweede plaats. Hoe gewerkt 
kon worden aan een rechtvaardiger samenleving, konden de gelovige arbeider en 
patroon ook lezen in de catechismus. Hierin stond niet alleen alles wat een chris-
ten diende te weten en te doen om zalig te worden, ‘maar dit boekje bevat ook 
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kindercommunie. Ook zijn latere 
vastenbrieven bleven aandacht 
vragen voor een vroom leven.175

Die minder intense aandacht 
van de bisschop en zijn vertegen-
woordigers voor het sociale vraag-
stuk had echter nog een andere 
oorzaak dan de prioriteit van de 
persoonlijke vroomheid. In sociaal 
opzicht wilde Leijten de status quo 
gehandhaafd zien en vasthouden 
aan de vanzelfsprekendheid van 
de standenmaatschappij, want ‘ene 
gelijkmaking van hogere en lagere 
standen, van armen en rijken, dat 
is een droombeeld, niet te verwer-
kelijken omdat het strijdig is met 
de natuurlijke orde door God zelf 
ingesteld’.176 Later wilde hij toch 
‘niet hinderlijk zijn in het streven 
van gelovigen naar verbetering van 
hun tijdelijke toestand’, mits de 
beminde gelovigen zich maar niet 

zouden hechten aan geld.177 Hij herhaalde nog eens dat niet getornd mocht worden 
aan het gezag van de bestaande machten: ‘Weest niet minder op uw hoede, B.G., 
tegen het hoogmoedig streven naar onafhankelijkheid van alle besturend gezag dat 
wij iederen dag alom stouter zien optreden. (…) Overtuigt U altijd levendiger van 
de waarheid dat het bestaan van gezag Gods uitdrukkelijke wil is en de bestaande 
machten door God zijn geordend.’178

In deze standenmaatschappij bekleden de geestelijken een bijzondere positie 
en zij waren zich hiervan terdege bewust. Aan hun positie ontleenden zij ook een 
vanzelfsprekend gezag. De meeste priesters waren, evenals hun bisschop, niet 
uit het arbeidersmilieu afkomstig, hadden er daardoor minder voeling mee en 

wees erop dat Lemire zich meer en meer gereserveerd ging opstellen tegenover 
de ultramontaanse vroomheid en liever dan deze vroomheid een persoonlijk 
doorleefd geloofsleven zag. Tegenover de ultramontaanse vroomheid plaatste 
hij het stevige christendom van Bossuet en Pascal.166 In dit opzicht verschilden 
de ‘abbés’ van andere ultramontanen.

In La Justice sociale verschenen artikelen over de misstanden in de devoties La Justice sociale verschenen artikelen over de misstanden in de devoties La Justice sociale
rond de heiligen. Betreffende auteurs en vooral Naudet werden hiervoor door 
vertegenwoordigers van het rechts-katholicisme, zoals abbé Albin en abbé 
Barbier, aangeklaagd en ter verantwoording geroepen.167 Verspreiding van 
dergelijke artikelen paste volgens deze conservatieve geestelijken niet bij de 
opvoeding van jonge katholieken en van de jonge clergé. In hun ogen keerde La 
Justice Sociale zich niet tegen de uitwassen van de devoties, maar ‘tegen de devotie Justice Sociale zich niet tegen de uitwassen van de devoties, maar ‘tegen de devotie Justice Sociale
zelf en tegen het geloof (dat) al 1500 jaar van ons dierbaar en geliefd Frankrijk 
(is)’.168 Ondanks de verschijning van de encycliek Pascendi (1907) veranderde de Pascendi (1907) veranderde de Pascendi
aard van de artikelen in La Justice Sociale over de devoties niet, aldus Barbier.La Justice Sociale over de devoties niet, aldus Barbier.La Justice Sociale 169

Voor hem was de bron van alle modernistische dwalingen de fi losofi e van Kant. 
Kant had de waterdichte schotten weggehaald tussen geloof en rede, geweten en 
wetenschap, christen en burger en godsdienst en staat.170

Overigens zou het een misverstand zijn, wanneer men enkel de ‘abbés démo-
crates’ als tegenstanders van de devoties zag. Ook het Katholiek Comité voor de 
verdediging van het recht wees de Franse bisschoppen op de misbruiken.171

In dit klimaat van sterk oplevend devotionalisme in West-Europa en 
Nederland was het niet vreemd dat ook Van Dalsum Bossuet aan zijn hart drukte. 
In een ingezonden brief werd hij beschuldigd van Jansenisme; hij zou vatbaar 
zijn ‘voor de bekeringsijver vanuit het Jansenistische Seminarie te Amersfoort’.172

Als ultramontaan wees Van Dalsum dergelijke insinuaties af.

De standenmaatschappij 

Van bisschop Petrus Leijten (1834-1914) kan men zeggen dat hij paste in het 
patroon van het devotionele geloofsleven. In zijn vastenbrief van 1892 besteedde 
hij enige aandacht aan Rerum Novarum en het arbeidersvraagstuk en consta-
teerde hij dat de verderfelijke invloed van het socialisme zich ‘ook bij ons deed 
gevoelen’. Het grote middel om de ‘betreurenswaardige tweespalt en vijandige 
gerichtheid’ weg te nemen en eendracht en liefde te herstellen was in zijn ogen 
de trouwe naleving van wederzijdse plichten en het streven naar rechtvaardig-
heid.173 Een vertaling van Rerum Novarum ten behoeve van de gelovigen liet 
Leijten echter niet maken, terwijl dit wel gebeurde met encyclieken van Leo XIII 
over het rozenkransgebed en de verering van Maria en Jozef.174 Leijten viel Pius X
bij in diens aandacht voor de eucharistische vroomheid en in diens pleidooi 
voor de veelvuldige communie en de verlaging van de leeftijdsgrens voor de 

Bisschop Petrus Leijten. Ter gedachtenis der kerkwijding 
te Woensdrecht, 26 september 1887 (collectie Katholiek 
Documentatie Centrum/KLiB, Nijmegen)
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grond, kwamen uit een streek zonder industriële ontwikkeling en waren door 
familiebanden met invloedrijke personen in de regio verbonden. Ondanks alle 
goede bedoelingen die ze ongetwijfeld hadden, stonden zij op grote afstand van 
de arbeiderswereld die zij van huis uit totaal niet kenden. Dit gold voor verschil-
lende geestelijken, zoals kapelaan Fruytier, zoon van het Tweede-Kamerlid en 
tevens voorzitter van de katholieke kiesvereniging in Hontenisse, voor pastoor 
Van Acker, tevens neef van notaris Dumoleyn uit Kloosterzande, voor pastoor 
P.J. Plasschaert van Zuiddorpe en voor kapelaan E. Ongenae. Voor seculiere 
priesters ‘van over de grens’ gold hetzelfde: zij kwamen voornamelijk voort uit 
de kleinstedelijke Vlaamse middenklasse en stonden ook vreemd tegenover de 
ongeschoolde fabrieksarbeiders. Maar zij kenden ten opzichte van hun Zeeuws-
Vlaamse collega’s het voordeel dat zij niet in een wereldvreemd klimaat hun 
middelbare schooltijd hadden doorgebracht en konden in de katholieke actie vaak 
bouwen op leken die met hen een gemeenschappelijk schoolverleden hadden.183

Daar pastoor Plasschaert ook geestelijk adviseur en columnist van Zelandia
was en zich met hoofdredacteur Van Zeyl scherp tegenover Van Dalsum opstelde
– al vóór het uitkomen van De Volkswil – is het niet onbelangrijk zijn achter-De Volkswil – is het niet onbelangrijk zijn achter-De Volkswil
grond te vermelden. Plasschaert (1853-1919) stamde uit een landbouwersfamilie 
te Koewacht, werd priester gewijd te Hoeven (1879), was na zijn kapelaanstijd 
professor op het seminarie IJpelaar en werd pastoor in het landelijke Zuiddorpe 
(1903) dat, zoals we zagen, een bloeiend parochieleven kende. Zijn artikelen in 
Zelandia roepen een kerk- en priesterbeeld op, dat sinds de hervorming van de 
priesteropleiding door bisschop Van Hooydonk en president Petrus Morgen van 
het groot-seminarie Bovendonk niet veel veranderd lijkt.184 De kerk van zijn tijd 
hield zich vooral bezig met de verbreiding van voorschriften hoe men als man en 
vrouw – voor mannen en vrouwen waren afzonderlijke missies – diende te leven 
volgens de geldende moraaltheologie en met kerkrechtelijke controle op het 
geloofsleven. De kerk richtte zich minder of niet op wat we nu zouden noemen: 
een actuele verkondiging van het evangelie. Bovendien was en bleef de kerk een 
priesterkerk, ook voor Plasschaert en zijn collega’s.185 Priesters waren middelaars 
tussen God en mens, uitdelers van de sacramenten en hadden weet van Gods 
geheimen. Zij bewaakten het sociale leven in de parochies en stonden ook daarin 
boven de leken: ‘Waarom aan de priesters der kerk, die zoveel geleerder zijn dan 
de leeken, het recht ontzegd, ook in burgerlijke aangelegenheden ons te raden en 
te leiden?’ aldus een hoofdartikel in Zelandia. 186

stonden er ver vanaf. De arbeiderswereld vormde immers een lagere stand dan 
die waaruit zij voortkwamen en waartoe zij als priester behoorden. 

Op zijn beurt zetelde de bisschop op een hogere troon dan zijn priesters. In 
het eerste hoofdstuk wezen we al op het verschijnsel dat bisschoppen en dekens 
gingen delen in de pauscultus die met paus Pius IX ontstond. Echter, al vóór 
deze uitgesproken pausverering verkeerde een bisschop op eenzame hoogte. 
Illustratief is de intocht van apostolisch vicaris Joannes van Hooydonk (1827-1867) 
in Sas van Gent in 1841. Begeleid door 25 ruiters was hij in het rijtuig van Johan 
de Meijer vanuit Zuiddorpe naar Sas van Gent gereisd voor toediening van het 
H. Vormsel ‘aan tachtig gemeentenaren’. Bij het bereiken van de gemeente kondig-
den twee trompetters zijn intrede aan. Klokgelui, wapperende Nederlandse vlag-
gen uit de huizen en een grote menigte heetten hem welkom.179 Pastoor J. de 
Wildt beschreef deze gebeurtenis:

 ‘De herder des gemeente, omgeven van Zijne Geestelijke vrienden sprak het 
welkom uit, knielde neder, toonde met de hand zijne geknielde gemeente aan, 
waarop allen van Zijne Hoogwaardigheid werden gezegend. Terwijl de hand 
van zes maagdjes bloemen strooide, trok men statig in des Pastoorswoning. 
Dààr werd men het meest verrast! Een heerlijk Muzijk deed zich hooren en 
jeugdige zangers galmden het welkom nogmaals uit terwijl hunne stemmen 
door zoeten toon der Instrumenten werd ondersteund. Gods huis was heerlijk 
versierd. Tachtig gemeentenaren ontvingen het H. Vormsel. De heilige indruk 
die de plechtigheid maakte was op ieders aangezigt te lezen, terwijl een muzi-
kaal Te Deum de heilige gebeurtenis sloot. De Gemeente Westdorpe mogt 
haare vormelingen naar Sas van Gent vaeren om dààr gevormd te worden, en 
stond verbaasd over den luister die zich aan hun oog had vertoond.’180

Van Hooydonk bestuurde zijn kerkgemeenschap autoritair en zijn priesters 
stonden bij hem op een hogere plaats dan de leken.181 Met de pauscultus groeide 
ook het aanzien van de bisschop en werd diens afstand tot priesters en leken 
alleen maar groter. Het bisschoppelijk gezag van de toch als pastoraal betitelde 
bisschop Leijten werd in zijn vastenbrieven en op de derde en Vierde Bredase 
Katholiekendag benadrukt.

De clerus bewaarde afstand tot de beminde gelovigen. Ook zij kenden onderling 
hun rangen en standen, die tot ver in de twintigste eeuw tot in het kerkgebouw 
te herkennen waren: de stoelen van de hogere kringen stonden het dichtst bij het 
altaar en waren van kussens en een naamplaatje voorzien. Wie niet kon betalen, 
had geen recht op een stoel en diende de eredienst staande bij te wonen. Dit gold 
veelal voor de lagere standen waartoe de arbeiders behoorden. Voor veel geeste-
lijken en vooral voor geestelijk adviseurs van volksbonden en standsorganisaties 
was de omgang met de arbeiders geheel nieuw, zoals Wentholt schrijft. Zij behoor-
den veelal niet tot deze groep waarin een ander beeld van de kerk bestond. Hieruit 
kwam veel onbegrip voort voor wat arbeiders bewoog.182 Dit gold zeker voor veel 
parochiepriesters in het dekenaat Hulst. Zij hadden vaak een agrarische achter-
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Voordat een korte toelichting gegeven wordt op Gayrauds visie, moet worden 
opgemerkt dat Gayrauds vertolking van de idealen van de Franse christen-
democraten afweek van die van Lemire en Naudet. Wilde Lemire niet weten van 
een nieuwe christelijke staat en bepleitte hij eerst en vooral de vorming van een 
nieuwe christelijke gemeenschap als voorwaarde voor een mogelijke opbouw 
van een christelijke staat, Gayraud sprak van een reorganisatie in christelijke 
zin van de samenleving. In die zin stond Gayraud dicht bij het oude intransi-
gente Franse katholicisme. In dit verband past ook de constatering dat Gayraud 
de scheiding van kerk en staat vooral beschreef vanuit de kerk. Waar Naudet 
juist de grenzen van de kerk ten opzichte van de staat omschreef, zich vrijer als 
democratisch burger uitliet en van mening was dat de terugkeer van ‘un gouver-
nement des curés’ op het burgerlijke domein niet wenselijk was, benadrukte 
Gayraud de grenzen van de staat. Een der belangrijkste fouten in de politiek was 
volgens Gayraud de staat te beschouwen als de eerste bron van álle rechten en 
de oorsprong van álle machten: ‘rien n’est plus contraire à la nature même des 
choses. En effet, non seulement l’individu, mais encore la famille précède, et dans 
la réalité et dans les considérations de notre esprit, la société civile et l’État.’193

Verder mocht een liberale staat die als grondbeginsel godsdienstige neutraliteit 
en als richtsnoer gewetensvrijheid kende, zich niet mengen in het bestaan van 
de kerk en zich niet bemoeien met kerkelijke benoemingen en de opleiding van 
geestelijken. Ook mocht de staat zich niet inlaten met het beheer van kerkelijke 
fondsen en met het reilen en zeilen van de religieuze congregaties. Verder diende 
zij zich te onthouden van onderdrukkende ordemaatregelen. De enige en echte 
plicht van de staat bestond in het garanderen van geloofsvrijheid en vrijheid 
van belijdenis. Bij een gewelddadig confl ict tussen de burgers diende de staat 
tussen beide te komen.194 Kerk en staat kenden dus hun eigen domein. Gayraud 
verwoordde het liberalisme van de christen-democraten in Frankrijk als volgt:

 ‘Notre liberalisme professe que la religion est une affaire d’ordre privé, de consci-
ence intime dans laquelle l’autorité publique ne doit s’ingérer aucunement: il 
proclame la liberté de conscience et des cultes (met verwijzing naar Immortale Dei). Immortale Dei). Immortale Dei
De par la volonté et l’institution du Christ l’Église est donc souveraine maîtresse 
dans le domaine des actes et des intérêts religieux. (…) C’est pourquoi l’État liberal 
(…) devrait ne s’immiscer en rien dans le fonctionnement de l’Église (…).’195

Afgezien van de hierboven geschetste positie van Gayraud ten opzichte van 
Lemire en Naudet, was Gayraud evenals de beide andere abbés voorstander van 

Volgens Jacobus Buijsrogge, pastoor (1907-1931) van het slechts weinig katholieken 
tellende Axel, was de lauwheid van de katholieke arbeiders in zijn parochie te wijten 
aan hun milieu:

‘ De grootste fout bij vele menschen schuilt in hunne opvoeding en in het milieu 
waarin zij leven. Meestal zijn zij afkomstig van grensbewoners die over het 
algemeen niet erg godsdienstig zijn en in hun omgang met de protestanten zien 
ze steeds meer naar hun tijdelijk dan naar hun geestelijk voordeel. Zij willen 
twee heren dienen. Daarenboven gaan velen hun eigen gang in de opvoeding 
der kinderen.’187

In tegenstelling tot Theodorus Buijsrogge, de eerste geestelijk adviseur van 
de Zeeuws-Vlaamse boerenbond, en verschillende andere geestelijk adviseurs 
spraken de meeste pastoors en kapelaans geen arbeiders- of vakbondstaal. Hun 
kerkbeeld liet niet toe concrete eisen te formuleren voor verbetering van arbeids-
voorwaarden van de laagste standen. Het maatschappelijk vraagstuk was immers 
allereerst een godsdienstig vraagstuk en diende vanuit deze optiek benaderd te 
worden. Op hun beurt zagen de arbeiders waarvoor zij zich inzetten, vaak een 
kerk die zich richtte naar de opvattingen en wensen van de bezittende klasse.188

In hun beleving stond de kerk buiten hun wereld. Het moet geestelijk adviseurs 
de nodige moeite hebben gekost zich met de arbeiderswereld verbonden te weten. 
Wellicht slaagden, evenals in België, reguliere priesters als paters capucijnen en 
franciscanen hier gemakkelijker in dan de seculiere priesters.189 De kerk probeer-
de met de vorming van de standsorganisaties en de verplichte aanstelling van de 
geestelijk adviseurs zowel contact met de arbeiderswereld als controle over het 
leven van de katholieken te houden. 190

Een verschil van aanpak van het sociale vraagstuk

De eigen wijze waarop de kerk het sociale vraagstuk wilde aanpakken en de kloof 
tussen de kerk en de arbeiderswereld trachtte te verkleinen, leverde spanningen 
op tussen de geestelijkheid en Van Dalsum die zich had laten inspireren door 
de Franse katholieke hervormingsbeweging. Hoe volstrekt anders immers was 
het sociale vraagstuk benaderd door de hervormingsbeweging van de ‘abbés 
démocrates’ in Frankrijk. Aandacht voor de materiële emancipatie van de katho-
lieke arbeiders had een substantieel deel uitgemaakt van hun actieprogramma’s. 
Volgens Naudet was ‘werken aan een organisatie die het minimum aan materiële 
goederen verzekert (…) werken aan de sociale christelijke orde’ en had Jezus ‘van 
zijn apostelen geen vissers van zielen, maar vissers van mensen gemaakt’.191

Van Dalsum nam de directe benaderingswijze van de ‘abbés’ over. Hij las de 
uitgangspunten (zoals de gewenste scheiding van kerk en staat en de afwijzing 
van een confessionele partijvorming) en harde programmapunten (zoals de 
oprichting van vakverenigingen en verbetering van werkomstandigheden voor 
mannen en vrouwen) in Gayrauds Les Démocrats Chrétiens.192
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het burgerlijke gezag nodig: ‘Dit gezag is dat van Christus en van degenen die Hij 
heeft aangesteld tot Zijne vertegenwoordigers in de wereld, te weten de priesters 
en vooral de Souvereinen Opperpriester, Den Plaatsbekleeder van Christus, den 
Paus.’201

De mens kende dus een dubbel doel: het een is tijdelijk en aards, het ander 
eeuwig en bovennatuurlijk.202 Voor het eerste doel had de staat de tijdelijke macht 
in handen, voor het tweede had de Kerk de geestelijke macht ontvangen. Elk was 
van goddelijke instelling, met dit verschil dat de geestelijke macht onmiddel-
lijk was ingesteld door God en het burgerlijke gezag door tussenkomst van de 
maatschappij: God gaf aan de soeverein het gezag door tussenkomst van de 
maatschappij. Van Dalsum gebruikte voor deze lezing verschillende teksten uit 
Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana, die ook in een appendix van Les 
Démocrats Chrétiens waren opgenomen en waarop ook NaudetDémocrats Chrétiens waren opgenomen en waarop ook NaudetDémocrats Chrétiens 203 zich beriep: 

 ‘Dieu a donc divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances: 
la puissance ecclésiastique et la puissance civile; celle-là préposée aux choses 
divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d’elles en son genre est souver-
aine: chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées et 
tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Il y a donc une sphère 
circonscrite dans laquelle chacune exerce son action, jure proprio. Toutefois, 
leur autorité s’exerçant sur les mêmes sujets, il peut arriver qu’une seule et 
même chose ressortisse à la juridiction et au jugement de l’une et de l’autre 
puissance. (…) Il est donc nécessaire qu’il y ait entre les deux puissance un 
système de rapports bien ordonné (…).’204

Deze in Immortale Dei omschreven, gewenste verhouding tussen kerk en staat Immortale Dei omschreven, gewenste verhouding tussen kerk en staat Immortale Dei
ging uiteindelijk niet terug op Thomas van Aquino. Ook Thomas was volgens 
Bredero voor zijn staatsleer schatplichtig aan paus Gelasius (492-496) die zijn 
standpunt in een brief aan de Oostromeinse keizer Anastasius in 494 uiteen-
zette.205 De brief van Gelasius speelde vaak een belangrijke rol in de betrekkingen 
tussen kerk en staat, tussen paus en vorsten. Ook op een lager niveau kwam zij 
eeuwen later nog ter sprake. Zo misbruikte Zelandia, het politieke orgaan van 
de katholieke kiesverenigingen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, betreffende tekst 
in een redactioneel commentaar om de rol van de priesters in de verkiezings-
strijd om de Tweede-Kamerzetel van het district Hontenisse, in juni 1909, te 
rechtvaardigen.206

directe aanpak van maatschappelijke problemen die zich voordeden. Een demo-
cratische en christelijke samenleving diende bepaald niet te vertrekken vanuit de 
mens die in de tuin van Eden was achtergelaten, evenmin vanuit een abstract en 
leeg begrip mens zoals dat bij de utopisten werd aangetroffen. De tijdsomstandig-
heden lieten volgens hem niet toe dat men voorbijging aan de bestaansellende 
van veel mensen. Er mocht gedroomd worden van een samenleving die tegemoet 
kwam aan de materiële, intellectuele en zedelijke behoeften van de burgers. 
Zoals Naudet met ‘justice et charité’ het ideaal van de hervormingsbeweging 
typeerde, sprak Gayraud van ‘justice et fraternité’. Welnu, volgens Gayraud vroe-
gen de christen-democraten in grote lijnen om gelijkheid van burgers op politiek 
en burgerlijk terrein, om respect van de staat voor het individu en het gezin en, 
omwille van een goede economische orde, om een professionele organisatie van 
arbeiders op nationaal niveau.196

Van Dalsums lezing op 25 november 1906 in ‘Het Slot Oostende’ te Goes liet over 
zijn keuze van uitgangspunten geen misverstand bestaan. Een deel van de lezing 
werd kort vóór en op kerstdag van 1906 in Het Hulsterblad gepubliceerd.Het Hulsterblad gepubliceerd.Het Hulsterblad 197 De 
uitnodiging voor deze lezing was niet zo vreemd, daar het kiesdistrict Hontenisse 
zich zowel boven als beneden de Westerschelde uitstrekte. Het omvatte een groot 
deel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Het was de eerste en tegelijk 
de laatste politieke lezing die Van Dalsum voor een katholieke kiesvereniging 
zou houden. Zijn stelling dat katholieke politiek in dienst diende te staan van 
het algemeen belang en het algemeen welzijn en dat daarom partijpolitiek 
onder katholieke vlag ongewenst was, werd in de katholieke enclaves ‘op’ Zuid-
Beveland natuurlijk niet instemmend ontvangen. Hierin lag, naar Van Dalsum 
later verwoordde, de verklaring voor het verlies van sympathie in katholiek 
Zuid-Beveland.198

De lezing ging over de gewenste scheiding van kerk en staat. Uitgaande van de 
(neo)thomistische visie op mens en maatschappij noemde hij twee grote gevaren 
die de harmonie in de samenleving verstoorden. Het eerste gevaar kwam voort 
uit de dreiging van het liberalisme en socialisme (Rerum Novarum). De voorwaar-
de voor een sociale vrede was de eerbiediging en bescherming door een regering 
van de rechten van iedereen en volgens ieders belang.199 Indien het hoofd van de 
staat werkelijk handelde in het belang van het algemene welzijn, dan kon van 
een rechtvaardige regering worden gesproken.200 Deze harmonie kon niet door 
het liberalisme worden verwerkelijkt, omdat dit enkel de handel en industrie 
had ontwikkeld en de landbouw en landarbeid had verwaarloosd. Positief van 
het liberalisme was dat het de macht van het absolutisme gebroken had. De 
harmonie werd evenmin door het socialisme bereikt, omdat dat één stand in 
de maatschappij ten koste van andere wilde ontwikkelen. Het tweede gevaar 
school in de verwaarlozing of miskenning van het bovennatuurlijke doel van de 
mens. Om de mens naar het bovennatuurlijke doel te leiden was een ander dan 
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Van Dalsum het kerkelijke domein af ten gunste van het publieke domein. 
Verschillende actieprogramma’s van Naudet lagen Van Dalsum na aan het hart, 
zoals de bescherming van het gezinsleven, de bevordering van eigendom en 
privébezit (notariële beschrijving van landarbeidershuisjes), onderwijs voor ieder-
een (liefst openbaar), een vaststelling van het minimumsalaris, de vaststelling van 
maximale werktijden en rustpauze’s (pachtcontracten), het verbod op nachtwerk, 
stimuleren van vakverenigingen (boeren- en werkliedenbonden), de oprichting 
van instellingen voor kredietverlening voor boer en arbeider (oprichting van 
boerenleenbanken) en strijd voor belastinghervormingen en verbetering van de 
wetgeving op bestuurlijk vlak.214

De plaats van de leek

Ongetwijfeld droegen de vasthoudendheid van Van Dalsum en vooral het feit 
dat hij als leek zich over pauselijke encyclieken en bijbelteksten uitliet, bij aan 
de oplopende spanningen. Evenals in Frankrijk hadden leken in de Nederlandse 
rooms-katholieke kerk nog geen eigen plaats. Op hen werd nog weinig beroep 
gedaan, terwijl de Duitse katholieke beweging al halverwege de negentiende 
eeuw een grote inbreng van leken kende in allerlei kerkelijke verenigingen 
(PiusVereine). 

Dit Duitse verschijnsel bestond in Frankrijk nauwelijks. Mayeur noemt de 
congressen van de Franse christen-democratie op het einde van de negentiende 
eeuw (1896, 1897, 1898) vooral een klerikale aangelegenheid. Hetzelfde gold voor 
de christelijke democraten in België, Italië en Centraal-Europa.215 Aubert wijst 
op de ophef die in Frankrijk ontstond, toen Mgr. Gibier rond 1900 over de moge-
lijke medewerking van leken repte.216 In zijn beschouwingen over de oorzaken 
waarom de Franse katholieken de politieke strijd tussen 1898 en 1903 verloren 
hadden, achtte Naudet het een gemiste kans van de offi ciële kerk om leken, géén 
theologen, uit te sluiten als medestanders in de politieke strijd. Hij wees erop dat 
een leek als George Fonsegrive (1852-1917) beter over theologie kon spreken dan 
heel wat pastoors.217

Fonsegrive zelf sprak in zijn terugblik over de onnodige angst van de kerk 
voor een grotere deelname van leken in de kerkelijke organisatie.218 Hij achtte 

Evenals de paus in de middeleeuwen de rol van confl ictbemiddelaar tussen twis-
tende vorsten vervulde, was volgens Van Dalsum ook nu voor de paus een rol als 
scheidsrechter bij internationale confl icten weggelegd.207 Hij verwees ook naar 
de recente brief van Pius X aan kardinaal Fischer naar aanleiding van de Duitse  aan kardinaal Fischer naar aanleiding van de Duitse  aan kardinaal Fischer
katholiekendag. Uit deze brief bleek ‘dat de kerk in alle wereldsche zaken elken 
leek volkomen vrijlaat als vallende onder het burgerlijke gezag. Op sommige 
dorpen op het platteland wordt echter weleens een andere praktijk gevolgd, tot 
schade van de harmonie welke Z.H. in den brief noemt, en spreekt de pastoor in 
zaken die den godsdienst niet aangaan.’208

Omdat burgerlijk en geestelijk gezag zich uitstrekten over dezelfde onder-
danen, was er een zeker verband tussen beide: aan de een werd de zorg voor 
het tijdelijke welzijn toevertrouwd, aan de ander het bereiken van de hemelse 
goederen. In zaken van gemengd belang lag de beslissing bij de kerk. Dit laat-
ste herhaalde Van Dalsum later niet meer. Hij zag weinig zaken van gemengd 
belang. Een strikte scheiding van beide vormen van gezag was naar zijn mening 
een vereiste, wilde de kerk niet vervallen tot een ‘verpolitiekt’ christendom en 
daarmee haar taak, het begeleiden van de ziel naar haar eindbestemming, uithol-
len. Tussen burgerlijk en geestelijk gezag moest een geest van samenwerking 
zijn met behoud van ieders zelfstandigheid. Volgens de leer van de kerk hadden 
zowel de kerk als de staat hun eigen werksfeer en actie, waren beide in hun 
werkkring beperkt. Daarom mocht ook niet de schijn worden gewekt alsof de 
katholieke kiesvereniging onder toezicht of leiding stond van de kerk en zeer 
zeker niet in Nederland.209 De kerk diende de democratie te respecteren als het 
terrein van het burgerlijk gezag. Haar plaats was bóven de maatschappij, zoals 
Van Dalsum een jaar later aan bisschop Leijten schreef: ‘Onze tijd is en wordt een 
tijd der Democratie, geleid door de Kerk. Kerk en Volk, Volk en Kerk één, één in 
streven, één in middelen, zij de leus van ieder die wil dienen de goede zaak met 
onbevooroordeeld hoofd, met warm hart, met gezond verstand.’210 Van Dalsum 
leunde met zijn uitspraken op gedachten van de Franse ‘abbés démocrates’ die 
meenden dat de kerk zich niet afzijdig moest houden van het sociale vraagstuk 
en enkel met liefdewerk bezig moest zijn. Integendeel, ze moest als visser van 
mensen naar het volk omkijken en het volk verdedigen tegen uitbuiting, zoals 
dit ook vroeger gebeurde.211 Op haar beurt zou de kerk, gesteund door het volk, 
weer triomferen. Dit was de uitleg van de middeleeuwen en haar theocratie, 
zoals Lecanuet schreef.212 Van Dalsum verwoordde dit als volgt: ‘In dit streven zie 
ik een teeken vol hoop van een heerlijke katholieke toekomst, een voortzetten 
van de katholieke Middeleeuwen, bekroond door de kathedralen, Thomas van 
Aquino en Dante, wel te verwerven door strijd en lijden, maar dat is leven.’213

De aan Gayraud, Naudet en aan Immortale Dei en Immortale Dei en Immortale Dei Rerum Novarum ontleende Rerum Novarum ontleende Rerum Novarum
visie op kerk en staat werd door Van Dalsum doorgetrokken in zijn aanpak van 
het sociale probleem. In zijn ogen dienden alle activiteiten van de sociale katho-
lieke actie vanuit dit gezichtspunt vorm te krijgen. Evenals Naudet, bakende 
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het algemeen welzijn. Iedereen droeg verantwoordelijkheid, zoals verwoord in de 
aanvang van brief 45, waarin de boerenbond zijn bestuurszetel in het kasteel van 
de markies vestigde en markies en burgemeester als eerste bestuursleden van de 
bond fungeerden. 

De liberale samenleving-zonder-God kon zich dit gemeenschapsidee slechts 
eigen maken, zo meenden de ‘abbés’ en Fonsegrive, door een actieve rol van de 
clerus in de parochie op geestelijk en wereldlijk terrein. Vandaar de aandacht in 
Reims en Bourges voor een betere opleiding van de clerus en het pleidooi van de 
curé van Saint -Julien om het onderwijscurriculum aan de grootseminaries te 
veranderen, zodat er afstemming kwam op maatschappelijke en economische 
vraagstukken. Ook adviseerde hij jonge geestelijken om elke dag enkele uren voor 
studie vrij te maken, zodat zij beter geïnformeerd hun parochianen zo goed moge-
lijk met raad van dienst konden zijn.227 Zo gaf de curé inhoud aan de wens van 
Leo XIII, die in zijn brief de Franse geestelijkheid uitgenodigd had uit sacristie en 
pastorie te komen en naar de mensen te gaan.228 Belangrijk echter, zo schreef de 
Parijse leek Jacques Voisin aan zijn curé, was dat een katholiek vrij wilde zijn, meer 
vrijheid wilde van staat en kerk.229 Men wilde van de kant van de Republiek geen 
antichristelijke wetgeving, maar echte godsdienstvrijheid, terwijl van de behou-
dende kerk ruimte werd gevraagd voor de stem van de allerarmsten. ‘Als we de staat 
willen hervormen moeten we eerst ons zelf hervormen,’ aldus Jacques Voisin.230

Ook voor het bisdom van Breda, waar de kerk allereerst een priesterkerk was 
en waar aan priesterstudenten het ideaal van ‘le bon prêtre’ werd voorgehouden, 
zoals verwoord door Pierre de Bérulle (stichter van de Oratorianen), Jean-Jacques 
Olier (stichter van Saint Sulpice) en Vincentius à Paulo (stichter van de Zusters 
van Liefde), kon het woord van Fonsegrive nog gelden.231 De priester bediende 
de sacramenten, gaf het goede voorbeeld, lette op de vervulling van de zedelijke 
voorschriften en de naleving van de kerkelijke regels. De eenvoudige priester in 
het Bredase bisdom was omstreeks de tweede helft van de negentiende eeuw, zoals 
Melief zei, geen theoloog; hij richtte zich naar bisschop en paus. De volgzaamheid 
werd sterker na de afkondiging van het pauselijk primaat in geloof en zeden (1870), 
Immortale Dei (1885) en nog later toen alle activiteiten van de katholieke sociale Immortale Dei (1885) en nog later toen alle activiteiten van de katholieke sociale Immortale Dei
actie onder het bisschoppelijk gezag (1903 en 1905) werden geplaatst. Slechts een 
enkele priester als Dr. Jan van den Brink ging zijn eigen weg.

lekeninbreng van groot belang, voornamelijk op het praktische vlak, omdat hij 
de theologische discussies uiteindelijk minder belangrijk vond. Deze latere voor-
keur betekende niet dat zijn blad La Quinzaine theologische discussies uit de weg La Quinzaine theologische discussies uit de weg La Quinzaine
was gegaan.219 Integendeel. Het blad was geen eigen blad van de beweging van 
de ‘abbés démocrates’, maar Fonsegrive had als directeur van La Quinzaine (1897-La Quinzaine (1897-La Quinzaine
1907), naar het oordeel van Dabry, de beweging wel een grote dienst bewezen door 
zijn onafhankelijke opstelling op een drietal terreinen. Hij wilde voor intellec-
tuelen de katholieke geloofsleer meer toegankelijk maken. Juist nu veel, vooral 
aristocratische, katholieke leken zich wijdden aan het liefdadigheidswerk op 
een heel breed terrein, wilde hij bestaande misverstanden en vooroordelen met 
betrekking tot godsdienst en kerk weghalen bij de intellectuelen. Verder trachtte 
hij de plaats van de kerk als instituut in de moderne wereld te rechtvaardigen. Dit 
ging de directeur van het blad door de grote conservatieve tegenwerking echter 
minder goed af. Niet onbelangrijk was ook zijn streven om de afkeer te doen 
verminderen, die vele katholieken hadden van de Republiek.220

In Lettres d’un curé de campagne liet FonsegriveLettres d’un curé de campagne liet FonsegriveLettres d’un curé de campagne zien, hoe hij als leek dacht over de 
taak van de priester in de moderne tijd. 221 Dat hij dit als leek durfde te zeggen, werd 
hem kwalijk genomen.222 Het door de Académie Française bekroonde boek schil-
dert het leven en werk van een eenvoudige pastoor in een Frans plattelandsdorp 
dat bij zijn komst sociaal en godsdienstig diep verdeeld was. In 55 brieven lezen we 
hoe het godsdienstig leven in de parochie van Saint -Julien opveerde door de vele 
initiatieven van de pastoor en diens dagelijkse omgang met zijn parochianen, van 
de eenvoudige boer op zijn erf tot de markies op zijn kasteel. ‘Onze pastoor kan niet 
preken, hij schreeuwt niet, hij praat de hele tijd met ons.’223 Ook de sociale cohesie 
werd hechter, ondermeer door de stichting van een bibliotheek met lectuur over 
de landbouw en de oprichting van een boerenbond. In de brieven komen actuele 
thema’s van het Ralliement aan de orde, zoals de erkenning en aanvaarding van de 
Republiek en de grondwet. Op Quatorze Juillet hing óók de pastoor de tricolore uit 
het raam, haalde hij een verfrissing bij families en zorgde hij voor enig vuurwerk 
om daarmee zijn respect te tonen voor de wettige regering van het land. In zijn visi-
tatieverslag aan de bisschop beschreef de vicaris-generaal de bijzondere kwaliteiten 
van de curé van Saint -Julien, zodat de kerk haar goedkeuring aan de werkwijze 
van de pastoor gaf en hem meermalen vergeefs voor bevordering in aanmerking 
liet komen.224 In het Compte Rendu van Reims werd het boek nog aanbevolen als Compte Rendu van Reims werd het boek nog aanbevolen als Compte Rendu
prudente handleiding voor een neomist, maar Dabry waardeerde het boek naar 
waarde.225 Naar zijn oordeel was juist de rechtstreekse omgang van de priester met 
zijn parochianen het kernpunt van de actuele kwestie, de eigenlijke verklaring
van de religieuze crisis en in zijn ogen ook wel enigszins de verklaring van de 
sociale crisis.226 Begrijpelijk, daar voor de ‘abbés’ gemeenschapsvorming voorop 
stond. Mijns inziens wilde Fonsegrive in zijn utopie méér zeggen: de houding van 
de curé droeg bij aan gemeenschapsvorming in het dorp, aan een veranderende 
houding van de parochianen tegenover elkaar en beïnvloedde het denken over 
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seerde katholieke organisaties in het dekenaat, zoals zieken- en armenzorg en 
verschillende vormen van katholiek onderwijs. Aan dit aspect wordt verderop 
uitvoerig aandacht besteed. 

Van Van Dalsums aanpak van het sociale vraagstuk en van zijn visie op de 
verhouding tussen kerk en staat verschenen verslagen in twee katholieke bladen: 
Het Hulsterblad en vooral Het Hulsterblad en vooral Het Hulsterblad De Zeeuwsche Koerier. De Zeeuwsche Koerier. De Zeeuwsche Koerier Zelandia vertolkte de visie van de Zelandia vertolkte de visie van de Zelandia
katholieke notabelen en de geestelijkheid. Over de tegenstelling tussen de behou-
dende katholieke groeperingen en de katholieke Van Dalsum werd dus bericht in 
drie katholieke kranten, waarvan Zelandia zich als de enige echt katholieke krant Zelandia zich als de enige echt katholieke krant Zelandia
beschouwde. Na de Vierde Bredase Katholiekendag in Hulst (1908) verstomde 
de berichtgeving in Het Hulsterblad, terwijl in Het Hulsterblad, terwijl in Het Hulsterblad Zelandia en Zelandia en Zelandia De Zeeuwsche Koerier 
de emoties hoog opliepen. Het toonbeeld van tweedracht strookte niet met 
bisschoppelijke oproepen tot eenheid onder de katholieken, onder meer in 1894, 
1896 en 1906, en was de bisdomleiding een doorn in het oog. Vicaris-generaal 
Petrus Hopmans liet er geen misverstand over bestaan dat het bisdom blij zou 
zijn, indien de tussen Zelandia en Zelandia en Zelandia De Zeeuwsche Koerier geïnitieerde fusieonder-Zeeuwsche Koerier geïnitieerde fusieonder-Zeeuwsche Koerier
handelingen uiteindelijk tot een samenwerking zouden leiden.234 De kranten-
fusie bracht echter geen rust in het dekenaat, maar bereikte juist het tegendeel. 
De fusie bevoordeelde de katholieke kiesvereniging bij de Kamerverkiezingen 
van 1909 en gaf Van Dalsum een reden om een eigen krant, De Volkswil, te gaan De Volkswil, te gaan De Volkswil
uitgeven. Een kerkelijke controle op de katholieke groepering was vanaf dat 
moment niet meer mogelijk en een breuk van de kerk met Van Dalsum en diens 
aanhang stond voor de deur.

Voor een beter begrip van Van Dalsums positie is het nodig hier aandacht te 
besteden aan de rol van de drie katholieke kranten in de regio en het aandeel in 
het confl ict van hun eigenaren en redacteuren.

De rol van de regionale katholieke pers in Zeeuws-Vlaanderen

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen in Nederland veel dag- en 
weekbladen tot grote bloei. Hiervoor waren meerdere oorzaken aan te wijzen. 
Een belangrijke was de afschaffi ng van het dagbladzegel (1869), waardoor het 
zegelrecht van rijkswege op elke advertentie verdween. Ook technische ontwik-
kelingen en vernieuwingen voor het drukken van de krant, uitbreiding van het 
kiesrecht, de industriële ontwikkeling, het grotere aanbod van producten en de 
verbetering van de transportmiddelen speelden een rol. 

De katholieke pers had een achterstand in te lopen op de neutrale pers. Aan 
het eind van de negentiende eeuw was er bij het episcopaat een verandering te 
bespeuren in de houding tegenover de katholieke pers. Deze veranderde van 

Van de leken in de kerk van die tijd werd verwacht dat zij volgden wat hen door 
het kerkelijk gezag werd voorgehouden en ook zij beantwoordden veelal aan het 
bestaande verwachtingspatroon. In de lofrede van Albert van der Kallen op Pius X,
bij de afsluiting van de Vierde Bredase Katholiekendag in Hulst (1908), werden 
kerkelijk leergezag en gewenste vroomheid in één zin verbonden:

 ‘Of hij (Pius X) de modernisten ontmaskert, die de Kerk willen verplaatsen van 
den ouden steenrots te Rome naar het stuifzand te Königsberg, of hij de priesters 
aanspoort tot heilige ijver, de leeken tot de veelvuldige Heilige Communie (...) 
altijd zit bij hem voor het brandende verlangen om in ons, zijne kinderen, het 
Geloof te verlevendigen, dat in ons Christus doet herstellen, door ons Christus 
herstelt in de maatschappij en daardoor de maatschappij herstelt in Christus.’232

Zo bestond de bijdrage van de leek aan de katholieke actie in een vrome levens-
wandel. Niet meer. Het paste een leek, zoals Van Dalsum, niet zich bezig te 
houden met de uitleg van bijbel, encyclieken en Thomas van Aquino, aldus de 
redactie of adviseur van Zelandia.233

De katholieke kiesvereniging en Zelandia

Tot meer dan een scherpe tegenstelling op de Vierde Bredase Katholiekendag in 
Hulst hoefde dit niet te leiden. Dat de tegenstellingen later toch escaleerden en in 
een stroomversnelling raakten, was voor een groot deel te wijten aan een derde 
partij die zich al eerder door Van Dalsum aangesproken had gevoeld. Het betrof 
de notabelen die in de katholieke kiesverenigingen en de centrale kiesvereniging 
met hun politieke krant Zelandia ijverden voor katholieke partijvorming. Goede 
katholieken dienden op de ‘katholieke partij’ te stemmen. Het nastreven van 
persoonlijke politieke aspiraties stond bij hen meer voorop dan het hebben van 
een hart voor ‘de katholieke zaak’. Men vreesde in deze kringen ook voor mogelijke 
politieke ambities van een onder arbeiders en kleine middenstanders populair 
wordende Van Dalsum. Vooral de confronterende koers van Zelandia onder leiding 
van haar hoofdredacteur J. van Zeyl droeg bij aan de spanning en de escalatie van 
het confl ict. Van Zeyl was ook de samensteller van het Offi ciëel Verslag van den 
4n Bredaschen Katholiekendag te Hulst op 8 September 1908, waarin melding werd 
gemaakt van de ophef die op deze dag rond de persoon Van Dalsum ontstond. 

De invloedrijke notabelen in de katholieke kiesverenigingen zochten steun bij 
de geestelijkheid in de persoon van pastoor-deken J.B. Brouwers, terwijl deze op 
zijn beurt met steun van dezelfde notabelen het confl ict tussen katholieke groe-
peringen en hun kranten uit de wereld probeerde te helpen. De kerk had daar 
belang bij. De bisschoppen vroegen om eensgezindheid. Deze eensgezindheid 
diende te worden uitgestraald, opdat de katholieke organisatie in het dekenaat 
verder kon worden uitgebouwd. 

Er was nog een andere reden voor de oplopende spanning: de lokale kerk had 
ook materiële belangen te verdedigen. Deze belangen bestonden uit al gereali-
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Het blad was in de eerste veertig jaar van zijn bestaan erg naar binnen gekeerd 
en besteedde veel aandacht aan de watersnoden die het gebied teisterden, aan de 
komst van de spoor- en tramlijnen en aan het kerkelijke en plaatselijke nieuws. 
Er was weinig aandacht voor de armoedige sociale omstandigheden waaronder 
het grootste deel van de bevolking leefde. Feitelijk was het tot omstreeks 1903 
een nieuwsblad, zoals het blad later ook aangaf.237 Het blad koos pas positie in de 
sociale strijd vanaf het moment (1903) dat enkele hoofdartikelen van Van Dalsum 
verschenen. De daaruit voortvloeiende polemiek in artikelen en ingezonden 
brieven duurde tot de Vierde Bredase Katholiekendag in Hulst (1908). Vanaf 
1903 nam F.A. Kerstens (1843-1914), pastoor in Terneuzen, de leiding van de 
redactie in handen. Kerstens was zelf een journalist die volgens zijn opvolgers 
aan menig katholiek blad artikelen leverde onder de naam ‘Brieven uit het 
zuiden’. Toen hij later pastoor was, bleef hij deze bladen bedienen onder de 
naam ‘een oudgediende’. 

Kerstens gaf Van Dalsum in diens eerste jaren in Hulst zoveel ruimte voor zijn 
denkbeelden, dat hij zelfs zijn opvattingen over de scheiding van kerk en staat 
niet becommentarieerde. Het leek op een onverholen steun. Een verkiezings-
pamfl et van de plaatselijke katholieke kiesvereniging uit 1907 noemde Van 
Dalsum zelfs de peetoom van Het Hulsterblad.Hulsterblad.Hulsterblad 238 Vanaf 1908 werd zijn bijdrage 
duidelijk minder. Op 18 juni 1913, toen Kerstens op zijn ziekbed lag en Van 
Dalsum in het kies-district Oostburg onverholen steun had verleend aan de 
liberaal jhr. R. de Muralt tijdens diens verkiezingscampagne voor een Tweede-
Kamerzetel, verklaarde Het Hulsterblad niet meer achter Van Dalsum te kunnen Het Hulsterblad niet meer achter Van Dalsum te kunnen Het Hulsterblad
staan vanwege zijn liberale denkbeelden. Het blad koos nu de zijde van de 
katholieke kiesvereniging.

De Zeeuwsche Koerier
De katholieke bevolking van Sas van Gent en omgeving las De Zeeuwsche Koerier,De Zeeuwsche Koerier,De Zeeuwsche Koerier
die sinds 1895 in deze plaats door Ch. Verhaak werd uitgegeven.239 De krant werd 
in heel Zeeuws-Vlaanderen verspreid, dus ook in het Land van Hulst.

Uit artikelen en ingezonden brieven die aan het begin van de twintigste eeuw in 
Zelandia verschenen, bleek dat Zelandia verschenen, bleek dat Zelandia De Zeeuwsche Koerier, nog meer dan De Zeeuwsche Koerier, nog meer dan De Zeeuwsche Koerier Het Hulsterblad, Hulsterblad, Hulsterblad
aan Van Dalsum ruimte bood om zijn denkbeelden uiteen te zetten. Om deze reden aan Van Dalsum ruimte bood om zijn denkbeelden uiteen te zetten. Om deze reden aan Van Dalsum
heette De Zeeuwsche Koerier bij de bevolking al snel de ‘Van Dalsumkrant’. Zeeuwsche Koerier bij de bevolking al snel de ‘Van Dalsumkrant’. Zeeuwsche Koerier

Toen het blad na een heimelijk overleg tussen katholieke notabelen en de 
kerkelijke overheid in de winter van 1908-1909 overging naar de tegenpartij en 
fuseerde met Zelandia, zagen vele lezers dit als verraad. Zo weigerde de aanhang 

afzijdigheid in inmenging en ondersteuning.235 In 1894 en 1896 werd opgeroepen 
tot eenheid binnen de katholieke pers in de strijd voor de goede zaak, in 1895 en 
1897 tot fi nanciële steun.236 De bisschoppen lieten niet na om de gelovigen voort-
durend aan te sporen tot het lezen van goede lectuur en te waarschuwen voor de 
neutrale pers. Naast de verzorging van kerkelijke berichten en bisschoppelijke 
benoemingen werden de katholieke dagbladen de nieuwsverspreiders van een 
toenemend aantal katholieke organisaties en verenigingen. De aanstelling van 
een censor, zoals gevraagd werd in Pascendi domini gregis (1907), betekende voor Pascendi domini gregis (1907), betekende voor Pascendi domini gregis
de katholieke krant een waarmerk van zijn katholiciteit en een waarborg tegen 
gevaarlijke uitingen.

Deze bisschoppelijke ondersteuning en inmenging vinden we ook terug in de 
dagbladgeschiedenis van de regionale katholieke bladen Zelandia, De Zeeuwsche 
Koerier, Koerier, Koerier Het Hulsterblad en Het Hulsterblad en Het Hulsterblad De Volkswil.De Volkswil.De Volkswil

Het Hulsterblad
Met de vestiging in Hulst van twee nieuwkomers, notaris Van Dalsum en de 
journalist J.J.F. van Zeyl, begon een scherpe richtingenstrijd binnen de katho-
lieke bevolking. Deze werd vooral gevoerd in de katholieke pers in het Land van 
Hulst. In Zeeuws-Vlaanderen was begin twintigste eeuw blijkbaar ruimte voor 
drie katholieke regionale nieuws- en weekbladen: Het Hulsterblad, Het Hulsterblad, Het Hulsterblad De Zeeuwse 
Koerier en Koerier en Koerier Zelandia. De bladen stonden duidelijk voor de katholieke levensvisie en 
waren gezien het sociale patroon van de streek erg behoudend van karakter. Het 
Hulsterblad was het oudste van de drie verschijnende regionale bladen, gesticht 
in 1864 en geredigeerd door de gebroeders P.L. en D. Verwilghen. 
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stond het blad onder leiding van redacteur P.N. Brouns uit Zutphen. Het verscheen 
eerst twee maal, vanaf 1920 drie maal per week. 

Het blad werd in de eerste jaren (1901/1902) gedrukt in Zuiddorpe bij A. Moerdijk, 
die tevens lid van Provinciale Staten van Zeeland was.247 In 1903 werd het contract 
met Moerdijk verbroken en werd het blad in Hulst gedrukt. De reden was ‘het 
belang ten voordeele der katholieke politiek en der maatschappelijke beweging, 
die zich langzaam maar krachtig en zeker in Zeeuwsch-Vlaanderen zal gaan 
verbreiden (…) Om dit echter met vrucht en succes te kunnen volbrengen, dienen 
wij gevestigd te zijn in een plaats die het centrum is van den werkkring (…).’248

De krant presenteerde zich in 1904 als ‘dit orgaan van de R.K. partij’, besteedde 
aandacht aan de organisatie van de diocesane katholieke actie en trachtte leden 
te werven voor de katholieke kiesvereniging.249

Op acht mei 1905 werd de eerste redacteur Brouns plotseling ontslag aan-
gezegd, omdat een jaar eerder in het Katholiek Sociaal Weekblad een hoofdartikel Katholiek Sociaal Weekblad een hoofdartikel Katholiek Sociaal Weekblad

van Van Dalsum in Boschkapelle zich te abonneren op de nieuwe katholieke fusie-
krant. Men koos voor het liberale Weekblad voor Zeeuws-Vlaanderen's Westelijk 
Deel van Vorsterman van Oyen.Deel van Vorsterman van Oyen.Deel 240 Helaas bleven van De Zeeuwsche Koerier slechts Zeeuwsche Koerier slechts Zeeuwsche Koerier
enkele nummers bewaard.241

Zelandia
Aan Zelandia moet uitvoeriger aandacht worden besteed, aangezien redacteur 
J. van Zeyl en alle bestuursleden al gauw de grote politieke tegenstrevers werden 
van Van Dalsum.242 Bovendien was het blad spreekbuis en eigendom van de 
behoudende rijke katholieke families en de gehele katholieke clerus in Oost-
Zeeuws-Vlaanderen. 

Zelandia was op 9 juni 1902 gesticht als een vennootschap tot exploitatie van Zelandia was op 9 juni 1902 gesticht als een vennootschap tot exploitatie van Zelandia
een rooms-katholiek politiek weekblad met een duidelijke signatuur: uitdragen van 
de katholieke leer in de regio, zo mogelijk in de lijn van De Maasbode en De Maasbode en De Maasbode De Tijd.De Tijd.De Tijd 243

Voorzitter van het bestuur en president-commissaris van de NV (van 1903 tot 1927) 
werd P.F. Fruytier.244 Fruytier, landbouwer in Hontenisse, bekleedde het overgrote 
deel van zijn leven politieke functies. Hij was van 1903 tot 1922 lid van de Tweede 
Kamer voor het district Hontenisse en vanaf 1888 tot 1928 lid van Provinciale Staten 
van Zeeland. In de laatste periode maakte hij van 1903 tot 1913 en van 1916 tot 1927 
deel uit van het college van Gedeputeerde Staten. Ook was hij voorzitter van de 
katholieke kiesvereniging in het district Hontenisse. Een self-made man, zoals de 
krant hem later portretteerde, die zelden in het openbaar sprak.245 In een redactioneel 
artikel werden de plichten van de katholieke pers en journalist duidelijk uiteengezet 
en werd het belang van een goede journalistiek onderstreept.246 In de eerste twee jaar 
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waren de katholieken in Zeeuws-Vlaanderen in twee groepen in te delen, een 
zogenaamde Zelandiagroep en geloofsgenoten die met deze groep niets te maken 
wilden hebben. Hij wees in dit verband beide bisschoppen op het mandement van 
het episcopaat over de katholieke pers van 11 november 1896261 en meldde dat ‘de 
heren uit Hulst niet wenschen te aanvaarden een leiding uit Middelburg’.262

Eigenlijk was zijn bezwaar dat er een nieuwe katholieke krant op het Zeeuwse 
toneel was verschenen. Dat deze zijn verspreidingsgebied bóven de Schelde had, 
binnen het diocees Haarlem, maakte hem niet uit. Liefst zag hij zijn eigen blad 
aangeprezen als dé krant van katholiek Zeeland. 

Hij informeerde de bisschop van Breda over de stevig katholieke leest 
waarop Zelandia geschoeid was. Zo bestond het bestuur van de NV. Zelandia uit Zelandia geschoeid was. Zo bestond het bestuur van de NV. Zelandia uit Zelandia
P.F. Fruytier uit Kloosterzande, lid van de Tweede Kamer, notaris E.B. DumoleynP.F. Fruytier uit Kloosterzande, lid van de Tweede Kamer, notaris E.B. DumoleynP.F. Fruytier
te Kloosterzande, voorzitter, de heren C. Ysebaert en J.F.A.M. van Waesberghe, 
beiden lid van Provinciale Staten van Zeeland en ook voorzitters van de katho-
lieke kiesverenigingen te St. Jansteen en Hulst. Van Zeyl berichtte de bisschop dat 
bijna alle katholieke geestelijken in deze regio geabonneerd waren op Zelandia, 
met uitzondering van pastoor F.A. Kerstens te Terneuzen, hoofdredacteur van Het
Hulsterblad, en pastoor L.F.M. VerwilghenHulsterblad, en pastoor L.F.M. VerwilghenHulsterblad  te Hontenisse (1892-1908), (half)broer 
van de uitgevers van Het Hulsterblad.Hulsterblad.Hulsterblad 263 Bovendien waren meerdere katholieke 
geestelijken zelf aandeelhouder.264 De katholieke geestelijkheid deelde de poli-
tieke richting van Zelandia265 en van een der pastoors, een vast adviseur, werden 
bij tijd en wijle artikelen geplaatst op de voorpagina, zo berichtte Van Zeyl.266 Ook 
kapelaans konden al dan niet onder schuilnaam hun mening kenbaar maken. 

De verwevenheid van het bestuur van de NV. Zelandia met de katholieke 
kiesvereniging én met vele katholieke geestelijken was zo duidelijk dat men 
de personen wier belangen Zelandia diende, in de volksmond de naam gaf van Zelandia diende, in de volksmond de naam gaf van Zelandia
‘Zelandiapartij’ of ‘rentmeesterspartij’.

van zijn hand was verschenen.250 Publiceren in een ander blad was hem contrac-
tueel verboden.251 Verteld werd dat Brouns zijn artikel voor het Katholiek Sociaal 
Weekblad besproken had met zijn mederedacteur Van ZeylWeekblad besproken had met zijn mederedacteur Van ZeylWeekblad  alvorens het in te 
zenden. De rol van Van Zeyl bij het wegzenden van Brouns was onduidelijk en 
het ontslag van Brouns gaf nog enige tijd aanleiding tot repercussies. ‘Het getuigt 
niet van een fi jngevoelig geweten wegens een dergelijke reden een contract te 
verbreken, ook niet van een voelen van eens anders lot iemand plotseling op 
straat te zetten, maar in deze streek is op rechtsgebied alles mogelijk,’ zo merkte 
Van Dalsum hierover op.252

In juli 1905 benoemde het bestuur van Zelandia Van Zeyl tot hoofdredac-
teur, waarmee het weekblad een journalist met connecties en ervaring aan zich 
verbond.253 Wie was deze Van Zeyl? Johannes Jacobus Franciscus van Zeyl werd 
op 30 oktober 1853 geboren in Schiedam en koos aanvankelijk voor een baan in 
de boekhandel. Hij werkte vanaf 1883 als journalist voor De Amstelbode en van De Amstelbode en van De Amstelbode
1885 tot 1905 voor de katholieke De Maasbode. De directeur-hoofdredacteur van 
De Maasbode, J. ThompsonMaasbode, J. ThompsonMaasbode , zag veel in hem en droeg hem in het najaar van 1897 
voor als zijn opvolger in de functie van directeur.254 Echter, niet Van Zeyl, maar 
M. Thompson junior werd door de commissarissen benoemd, waarschijnlijk omdat 
men liever een priester aan het hoofd van de grote katholieke krant uit Rotterdam 
zag staan. Er is geen antwoord gevonden op de vraag waarom Van Zeyl vanuit 
Rotterdam naar Hulst – waar de verbindingen met noordelijk Nederland bedroe-
vend en die met België des te beter waren – kwam om redacteur te worden van een 
klein regionaal week- en advertentieblad. Zeker is dat hij zich op 30 augustus 1905 
met zijn vrouw en schoonzus in de Grote Bagijnestraat in Hulst vestigde. 

Van Zeyl werd een omstreden fi guur die zich zeker in de eerste jaren van zijn 
redacteurschap als een alter Marie Thompson manifesteerde en niet aarzelde 
andere personen verdacht te maken door hen als slechte katholieken af te schil-
deren. Hij keerde zich zodanig tegen L. Scheffers, onderwijzer en secretaris van 
de regionale afdeling van de Bond van Staatspensioenering, dat deze openlijk zijn 
beklag over Van Zeyl deed en sprak over diens ‘brutale onbeschoftheid en uiting 
van ingebeelde macht’ en ‘dat hij mij durfde dreigen “de socialisten moeten ten 
onder!”’255 Dezelfde Scheffers werd in een lezing over het staatspensioen opnieuw 
bestreden door Van Zeyl. In de persoon van dominee L. de Boer nam een volle zaal . In de persoon van dominee L. de Boer nam een volle zaal . In de persoon van dominee L. de Boer
het op voor de socialist. Slechts twee toehoorders, letterzetters van Zelandia, stem-
den voor Van Zeyls motie.256 Later maakte Van Zeyl ook Aalberse verdacht met 
insinuaties over modernisme en verduistering.257 Geliefd was hij de eerste jaren in 
Hulst enkel in de kring van zijn krant en de katholieke kiesverenigingen.258

Van Zeyl gaf zelf hoog op over de voortreffelijkheid van zijn krant. Enige vorm 
van bescheidenheid leek hem vreemd.259 Hij uitte in een brief aan de Bredase 
bisschop P. Leijten zijn verontwaardiging over het feit dat de bisschop van Haarlem, 
Mgr. A.J. Carlier, een artikel had toegelaten in de katholieke Nieuwe Zeeuwsche 
Courant in Goes, getiteld ‘Tekort in Zeeuwsch-Vlaanderen’.260 Volgens dit artikel 
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het ook de naam ‘Catholiek Weeshuis’. De bedoeling was katholieke wezen tot 
deugdzame en nuttige leden van de maatschappij te vormen. Al vanaf het begin 
werden ook plaatsen gereserveerd voor ‘bestedelingen’, zoals hulpbehoevenden, 
arme bejaarden en gehandicapten. Overigens wél alleen voor rooms-katholieken 
en dat zou heel lang zo blijven. Men nam ook bestedelingen aan uit het Land van 
Hulst, mits er een vergoeding tegenover stond. Aan het hoofd van het bestuur, 
zo vond bisschop Van Hooydonk, diende de pastoor-deken of de pastoor van de 
Willibrordusparochie te staan, terwijl de dagelijkse leiding in handen diende 
te komen van geestelijke zusters of religieuzen.272 De Franciscanessen van het 
Instituut Maria Mater Dei, ‘Alles voor Allen’, uit Breda, vormden de eerste groep 
religieuzen die zich vanuit West-Brabant in de streek vestigde. Toen later uit 
dit Liefdehuis het ziekenhuis ontstond, zetten zij zich ook in voor het zieken-
huis St. Liduina. Bij de opening in 1903 van een tweede katholiek Liefdehuis in 
Groenendijk, het St. Antoniusgesticht dat ook onder toezicht van de bisschop 
van Breda viel, verhuisde een aantal bestedelingen vanuit het Liefdehuis naar 
St. Antonius. De dagelijkse leiding in St. Antonius kwam in handen van de zusters 
Penitenten Recollectinnen van het St. Catharinagesticht te Bergen op Zoom.273

Katholiek onderwijs in Hulst, St. Jansteen en Groenendijk
Sterk ontwikkeld was ook het katholiek onderwijs in het dekenaat Hulst. In 1852 
werd gestart met een bewaarschool voor arme en burgerkinderen onder leiding 
van de Congregatie van Roosendaal.* De ‘armenschool’ werd in de volksmond 
ook wel de ‘klompenschool’ genoemd. Het jaar daarop werd begonnen met een 
katholiek Franstalig internaat, Le Pensionat des Mademoiselles de St. Joseph, voor 
‘jonge juffrouwen’ uit Hulst en omstreken. Voor beide scholen werd het refugium 
Baudeloo (van de voormalige abdij van Ter Duinen) aangekocht van de familie 
Van Rade.274 Dit was de situatie die Van Dalsum bij zijn komst in Hulst aantrof. In 
1905 volgde een eerste uitbreiding van de onderwijsvoorziening.275 In 1906 werd 
een ambachtschool en de eraan verbonden vaktekenschool geopend. Formeel 
was het openbaar onderwijs, maar met katholieke bestuurders en leraren.
Aan de inbreng van de religieuzen in Hulst kwam nog geen eind. Toen de 
gemeentelijke school voor openbaar lager onderwijs interne problemen kreeg 
door de langdurige afwezigheid van het hoofd der school, resulteerde dit in een 
opmerkelijke koers van het gemeentebestuur. Men verwaarloosde bewust het 

De groeiende katholieke identiteit in het dekenaat Hulst (1850-1910)

We kwamen verschillende redenen tegen die Van Dalsum in een moeilijke positie 
drongen tegenover de kerkelijke overheid. Zijn aanpak van de rechtspositie van de 
arbeiders en de armoedeproblematiek was een directere en andere dan die van de 
parochiale geestelijkheid die devotionaliteit en persoonlijke vroomheid als eerste 
wapens inzette. Als leek laadde hij het odium op zich kerkelijke uitspraken en de 
bijbel te kunnen interpreteren en hiermee bewoog hij zich op een terrein dat in 
de doorsnee katholieke wereld van die dagen uitsluitend aan de geestelijkheid 
werd toebedacht. De besturen van de katholieke kiesverenigingen zochten in de 
verkiezingsstrijd tegen Van Dalsum steun bij de kerkelijke overheid, die op haar 
beurt hen nodig had om de strijd tussen de katholieke kranten te begraven.

Er waren echter belangen van meer zakelijke aard die naar het oordeel van de 
geestelijkheid met het optreden van Van Dalsum gevaar liepen. Het groeiende 
verzet van kerkelijke zijde tegen Van Dalsums visie werd ook ingegeven uit 
bezorgdheid voor de bestaande organisatievormen van katholieke identiteit in 
de streek. De katholieke identiteit had immers vóór Van Dalsums komst al enige 
vorm gekregen in allerlei organisaties en instellingen. Dat gebeurde vroeger dan 
vaak gedacht lijkt te worden.267 Voor een katholieke organisatie was dit gewest 
een goede katholieke voedingsbodem gebleken, voordat Hulst als laatste der 
vestingsteden in 1645 in handen kwam van de Republiek, waarmee voor prins 
Frederik Hendrik de ‘Tuyn der Republiek’ gesloten was.268 Het bleef lang onder 
Spaans bewind en behield lang zijn katholiek en sterk Vlaams karakter door zijn 
ligging, omgeven door Schelde en Braakman met alleen naar het zuiden een open 
verbinding, door familiebanden over de kunstmatige grens heen en ook door de 
menselijke wijze waarop in het verleden tijdens de opstand tegen Spanje door 
Gentse bisschoppen met de bevolking was omgegaan.269 Deze aspecten verklaren
mede dat de bevolking na de inname van 1645 niet was overgegaan naar de 
reformatie en haar katholieke gezindheid had behouden. We zagen dat zondag 
23 mei 1802 door de katholieken ‘als een dag van overwinning op onderdruk-
king’ werd gevierd, en dat hierop in de eerste helft van de negentiende eeuw in 
Hulst een sterke devotioneel getinte geloofsopbloei volgde.270 In de tweede helft 
van de negentiende eeuw volgde een uitbundige uitgroei van katholieke organi-
saties als de Vincentiusvereniging, de Jongelingenvereniging, de Volksbond, het 
Kruisverbond, de H. Familie en vele andere verenigingen.271 Verschillende vormen 
van katholiek onderwijs en katholieke armenzorg en ziekenzorg waren al vóór 
1910 in het dekenaat Hulst aanwezig door een grote inzet van zes religieuze 
congregaties van zusters en broeders uit West-Brabant.

Katholieke zieken- en armenzorg in Hulst en Groenendijk
In de parochie Hulst opende in 1861 het R.K. Liefdehuis, oorspronkelijk gesticht 
voor Katholieke Wezen, zijn deuren. Bij het maken van de voornemens droeg 
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In de zomer van 1906 vormde Brouwers een commissie tot oprichting en instand-
houding van een katholieke jongensschool. Naar het oordeel van bisdomsecretaris 
Petrus Hopmans was het verstandig voorlopig het kerkbestuur als bestuur te 
laten functioneren en in een later stadium een eigen bestuur van de school samen 
te stellen.279 Brouwers had wel met potlood zijn medekandidaat-bestuursleden 
opgeschreven, voornamelijk notabelen uit het armbestuur, het kerkbestuur, 
Vincentius en de katholieke kiesvereniging.280 Met de broeders van het Instituut 
St. Marie in Huijbergen werd een overeenkomst gesloten, waarin bepaald werd 
dat de broeders van Huijbergen de dagelijkse leiding van de school kregen en 
dat het succursaal, het broederconvent, onder toezicht kwam te staan van de 
bisschop van Breda. In september riep Brouwers de katholieken van Hulst op tot 
het leveren van een eenmalige of jaarlijkse geldelijke bijdrage voor de stichting 
van een katholieke school voor jongens. Hij achtte het moment goed gekozen, 
omdat de openbare gemeentelijke school voor grote uitgaven stond vanwege 
uitbreiding van personeel en de bouw van een nieuw lokaal. Daarom verwachtte 
hij een verhoging van de hoofdelijke omslag, mocht de bijzondere school niet 
tot stand komen. Hij noemde drie redenen voor de stichting van de bijzondere 
school. Alle jongens, zonder onderscheid, konden in de broederschool een ware 
christelijke opleiding genieten en: ‘omdat men daardoor een toekomstig geslacht 
zal aankweken dat in merg en been godsdienstig zal behoed worden voor de 
sociale en maatschappelijke dwalingen van onzen tijd (…) en omdat Hulst, naar 
het voorbeeld zijner vaderen, een katholiek monument wil stichten uit dank-
baarheid jegens God, bij het Eeuwtij onzer monumentale kerk.’281

De school werd in de Lange Bellingstraat gebouwd en opende haar deuren op 
1 mei 1907 voor 48 jongens voor de eerste klas. Het jaar daarop meldden zich 85 
jongens. Tachtig jongens kwamen uit de gemeente Hulst.282 De aanwas van deze 
school was zo groot dat zij voor een voortdurende daling van het leerlingen-
aantal op de gemeenteschool zorgde. Ondanks waarschuwingen in de gemeente-
raad, vooral van de kant van Van Dalsum, verzuimde men daar tijdig maatregelen 
te nemen.283 Blijkbaar was het merendeel der gemeenteraad gelukkig met de 
fl orerende broederschool, die voor een belangrijk deel van particuliere bijdragen 
moest bestaan. De gemeentelijke school liep snel in leerlingenaantallen terug, 
van 286 leerlingen in 1907 (waarvan dertig meisjes) tot 123 leerlingen in 1912. 
Men was gedurende achtereenvolgende jaren gedwongen telkens een bovental-
lige leerkracht te ontslaan.284 Voegen we eraan toe dat sinds 1908 in Hulst het 

openbaar onderwijs, terwijl het katholiek onderwijs alle ruimte en medewerking 
kreeg. Tijdens de gemeenteraadszitting van Hulst van 3 mei 1906 maakte burge-
meester Frans van Waesberghe zich niet druk over het feit dat op de gemeente-
school een aantal meisjes moest worden geweigerd wegens plaatsgebrek. Hoewel 
vanuit de gemeenteraad de zorg voor openbaar onderwijs onderstreept werd en 
er een pleidooi was voor de bouw van een nieuw lokaal, achtte de burgemeester 
‘de stichting eener tweede school het eenige middel om aan alles tegemoet te 
komen’.276 Blijkbaar betekende dit een signaal voor de katholieke notabelen om 
naar een geschikte locatie te zoeken voor een op te richten katholieke school 
voor jongens. In een gezamenlijke vergadering van het katholiek armbestuur, de 
St. Willibrordusconferentie en het kerkbestuur, op dinsdag 5 juni, werd overeen-
gekomen dat het armbestuur enkele huisjes met grond in de Lange Bellingstraat 
ten behoeve van de stichting van de bijzondere school van de hand zou doen. 
Van Dalsum, als lid van Vincentius bij deze vergadering aanwezig, werd gevraagd 
een en ander notarieel te regelen.277 Van Dalsum uitte in een brief aan bisschop 
Leijten enige bedenkingen bij de rechtsgeldigheid van de onderhandse koop-
akte die was opgemaakt door Joseph van Waesberghe. Hij vond het vreemd met 
een koopakte geconfronteerd te worden, die niet alle leden van het armbestuur 
kenden. Ook hij zelf kende de akte niet, hoewel hij als notaris van het armbestuur 
was aangewezen. Bovendien kleefden er zijns inziens onregelmatigheden aan de 
onderhandse koopakte. Maar de plooien werden glad gestreken na een gesprek 
tussen pastoor Brouwers en Van Dalsum. Van Dalsum excuseerde zich bij de 
bisschop voor de eerdere brief.278

Westzijde van de Grote Markt in Hulst omstreeks 1910. Achter de bomen de openbare lagere school 
(fotocollectie Taelman)
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*  GAH, Archief Gemeente St. Jansteen, Notulen gemeenteraad 1909, 214, 224.
285  Volgens Baeten werden na invoering van de leerplicht in 1901 veel patronaten gesticht; in 1907 telde Nederland 124 

patronaten. Op diocesaan niveau kwamen modelstatuten tot stand voor patronaten en overkoepelende bonden. In 1908 
werd het Centraal Comité tot bevordering van Patronaatsbelangen in Nederland gevormd. Baeten, ‘Patronaten’, 37, 39.

286  Notulen Gemeenteraad Hontenisse, corr. nr. 115 en 469 inv. nr. 70, 172 en 231, voor de jaren 1890, 1891, 1897 en 1899.
287  Annette, Geschiedenis, 156-157 met een verwijzing naar Kloosterkroniek St. Fr. Xav.-gesticht, Hontenisse, Archief 

Penitenten-Recollectinen Etten, 1.214-13. Vgl. ZA, APHO toegangsnr. 593, inv. nr. 3, Liber memorialis, register 
houdende aantekeningen betreffende de geschiedenis van en gebeurtenissen in de parochie, c.1890-1951, 26-33, 
bevat de correspondentie over de onenigheid die ontstaan is tussen kerkbestuur (pastoor L.F.M. Verwilghen) en 
de zusters van Etten (Mère Xavier) over de betaling van de 9e en 10e zuster. ‘Onder toezegging dat wel eens een 
onderwijzeres zou bijkomen, werd om zo te spreken de eene na de andere zuster binnengesmokkeld’, (33).

288  AOKH, VDA: Op het bijvoegsel van ZL., 31 oktober 1903, waarin de voorlopige uitslag van de herstemming van 
één lid van Provinciale Staten van Zeeland in het hoofdkiesdistrict Hulst werd vermeld, (gekozen J.F.A.M. van 
Waesberghe) noteerde Van Dalsum: ‘De heer van Waesberghe is de candidaat der r.k. kiesvereniging en volgens 
het oordeel van vele katholieken de zich zelven opgedrongen candidaat die de kiesvereniging gebruikte voor de 
bereiking van zijn doeleinden. Tegen deze praktijken hebben vele katholieken geprotesteerd. Het is te hopen dat 
het bestuur der kiesvereniging het lesje ter harte zal nemen en wat meer zal gaan letten op de wil der kiezers.'

289  Politieke lezingen in Goes (1906), Middelburg (1911), Sas van Gent (1911), St. Jansteen (1909 en 1911) en Hulst (1913).
290  HB. nr. 2173, 1 december 1906; HB. nr. 2174, 8 december 1906.

De snelle ontwikkeling van het katholieke lager en deels voortgezet onderwijs 
in het dekenaat Hulst paste in het kader van de emancipatorische ontwikkeling 
van het katholieke volksdeel en ging in Hulst en St. Jansteen samen met een 
bewuste keuze voor het laten uitsterven van het openbaar onderwijs. Wat in 
het dekenaat al bereikt was voor de katholieke organisatie op het terrein van 
onderwijs, zieken- en armenzorg, wilde men door het optreden van Van Dalsum 
niet in gevaar brengen.

De aanloop naar de breuk. Spanningen op politiek en kerkelijk vlak

Op de eerste bijeenkomsten van de Klarenbeekse Club waren vanzelfsprekend 
veel ideeën uitgewisseld over de vormgeving van een katholieke maatschappij-
leer. Van Dalsum had zich in de vormgeving van Aalberse niet herkend, omdat 
hij in navolging van de ‘abbés démocrates’ confessionele partijvorming afwees. 
Later, op politieke bijeenkomsten in ondermeer Goes, Middelburg en Hulst, in 
brieven en in zijn weekblad, zei Van Dalsum zich ver te houden van enige poli-
tieke partijvorming in het katholieke verenigingsleven, omdat dit tweedracht 
onder katholieken aanwakkerde. Katholieken werden gedwongen te stemmen 
op kandidaten van de katholieke kiesverenigingen.288 De bijbel sprak toch niet 
over een katholieke maatschappijleer? Theoretisch onderbouwde hij zijn ziens-
wijze niet. Slechts geleidelijk kwam hij steviger voor zijn opvatting uit. Enkele 
keren liet hij zich overhalen een strikt politieke redevoering te houden.289 Hij 
hield daar niet van, omdat politiek volgens hem vaak bestond uit veel ijdele 
woorden, trucs en slimmigheidjes.290

Levend vanuit een neothomistische visie was het voor hem belangrijker daad-
werkelijk te getuigen van barmhartigheid en medeleven en steun te verlenen aan 
de mens in nood, wat niet kon zonder het opkomen voor diens rechten en plichten. 
Daadwerkelijk meeleven met de medemens achtte hij voortdurend belangrijker 
dan theorieën en politieke redevoeringen. Léon Harmel verwoordde voor hem 

Aloysiuspatronaat floreerde, 
dan is vóór 1910 in Hulst veel 
zichtbaar van een katholieke 
identiteit.285 Met de greep op 
het onderwijs en de armen- en 
ziekenzorg, verstevigd door 
de invloed van de katholieke 
kiesvereniging op het stads-
bestuur, is het belangrijkste 
deel van het maatschappelijk 
leven in Hulst en directe om-
geving in handen gekomen 
van de katholieke organisatie.

Voor de parochie van Sint 
Jan de Doper in St. Jansteen 
gold hetzelfde. Daar bestond 
al vanaf 1893 een katho-
lieke meisjesschool, met 
een bewaarschool, ook wel 
de ‘zusterschool’ genoemd. 
De school werd geleid door 
religieuzen uit Oudenbosch. 
Jongens bezochten vanaf 
1880 de gemeentelijke lage-

re school, totdat pastoor Schets ijverde voor de oprichting van een katholieke 
jongensschool. Deze parochiële school ging in oktober 1907 met 149 leerlingen 
van start, telde enkele maanden later in januari 1908 160 en op 15 januari 1909 204 
leerlingen.* De openbare school werd op 15 juli 1908 gesloten en het hoofd, de heer 
W.C. Imandt, met wachtgeld gezonden. Het gebouw werd in het najaar verkocht en 
de onderwijzers werden voor een deel door de katholieke school overgenomen.

Voor de buurtschap Heikant hield het gemeentebestuur de openbare gemeente-
school nog in leven. Wie geen plaats vond op de dorpsschool kon dáár nog 
terecht, zo was het gemeentebestuur van mening. Met amper twintig leerlingen 
kon daar echter geen nieuw hoofd meer worden aangesteld. 

Tenslotte was in het noordelijk deel van het dekenaat, in Groenendijk, sprake van 
een katholieke lagere meisjesschool vanaf september 1889, die was toevertrouwd 
aan de zorg van de zusters van Etten.286 De school moet enige groei hebben gekend, 
want binnen een half jaar waren er al twee leerkrachten aan verbonden.287 Behalve de 
lagere meisjesschool begonnen de zusters ook met een bewaar- en huishoudschool, 
waardoor er al snel meerdere zusters nodig waren. Veel over deze bijzondere scholen 
is echter niet bekend.

Opening van de Willibrordusschool aan de Lange Bellingstraat in 
Hulst, mei 1907 (fotocollectie E. Taelman)
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291  Van Dalsum, Voor Recht en Wet, 6; HarmelVoor Recht en Wet, 6; HarmelVoor Recht en Wet , ‘Avant-Propos’ in: Gayraud, Les Démocrates Chrétiens.
292  In het vaandel van de Arnhemse Volksbond stond een kruis en verder afbeeldingen van een patroon en werkman, 

‘uitstralende wederzijdse waardering, geen vrees voor elkaar en elkaar nodig hebbend’. Van Dalsum, Voor Recht en Wet, 7.Voor Recht en Wet, 7.Voor Recht en Wet
293  Van Dalsum, Voor Recht en Wet, 11-12.Voor Recht en Wet, 11-12.Voor Recht en Wet
294  Aalberse, Christelijke Politiek, in de serie Christelijke Politiek, in de serie Christelijke Politiek Politieke Studiën.
295  Gribling, P.J.M. Aalberse, 125; ook HB. nr. 2168, 27 oktober 1906.
296  HB. nr. 2168, 27 oktober 1906; de opzet was een stevig werkprogramma van 20 lessen van 6½ uur per dag 

waarop kon worden ingeschreven. Het betrof cursussen over volksontwikkeling, sociale cursussen, de sociale 
kwestie, het arbeidersvraagstuk, staat en maatschappij, de kerk en de sociale kwestie, het landbouwvraagstuk, 
het arbeidscontract, de vakorganisatie, werkstaking, het collectief arbeidscontract, het middenstandsvraagstuk, 
alcoholisme, drankbestrijding, arbeidsloon, arbeidsduur, sociale gemeentepolitiek, socialisme, anarchisme, sociaal-
democratie en de Katholieke Sociale Actie.

297  HB. ibidem.
298  HB. ibidem.
299  GAH, Notulenboek Gemeenteraad Hulst 1900-1907, 239; vgl. AC., 6 mei 1905.

sel om deel te nemen aan de eerste sociale week van de katholieke sociale actie die 
in september 1906 in Utrecht werd georganiseerd door Aalberse.294 Over deze druk 
bezochte bijeenkomst was Van Dalsum vol lof: ‘Alles wat Aalberse onderneemt 
slaagt, gelijk alles slaagt waar wetenschap gepaard gaat met de daad van geloof, van 
hoop en liefde.’295 Hij somde het grote aantal cursussen op, meldde de overtekening 
van congresgangers en verhaalde bijna ontroerd over de zeer gevarieerde groep 
mensen met wie hij in zijn pension was ondergebracht, waaronder A. Engels, mede-
werker van de katholieke sociale actie.296 Drie lezingen in het bijzonder schonken 
hem een grote voldoening. Het waren de lezing van Aalberse over de katholieke 
vakorganisatie, de voordracht over de drankbestrijding van de blijkbaar immens 
populaire pastoor Ariëns en de voordracht van rector Bult over het arbeidsloon. 
Deze lezingen sterkten hem in zijn mening dat hij de afgelopen jaren in het Land 
van Hulst toch iets goeds had verricht en ‘dat ik toch niet zulk een heel slecht 
mensch moet zijn als door sommige brave menschen wel eens is gemeend’.297

In zijn lofzang over deze eerste sociale week roemde hij de eensgezindheid 
onder de talrijke katholieken van alle rangen en standen uit het gehele land.298

Deze gewenste harmonie in het katholieke leven lag hem na aan het hart: ‘Er 
waren er ook bij met grijzen kop, wat een kracht, wat een hoop lag toch in de 
constateering dat zoveel jongemannen werden gezien, ijverig aanteekening 
makende van de gegeven lessen (…).’ Van Dalsum dankte dan ook openlijk 
het centraal bureau van de katholieke sociale actie, jhr.mr. O. van Nispen, 
mr. Aalberse, prof. J.D.J. Aengenent en A. Engels.

Ook de tweede sociale week die een jaar later gehouden werd in Breda, maakte 
Van Dalsum mee. Opnieuw was hij te spreken over het programma, nog meer 
over de onderwerpen. Hij merkte echter bijna geen deelnemers uit Zeeuws-
Vlaanderen op. Bovendien waren de bezoekers jonger en meer afkomstig uit de 
Bredase regio. Waarschijnlijk had hij niet de gehele week meegemaakt, daar de 
verslaggeving vrij summier was.

Toen Van Dalsum op 18 april 1905 gekozen was tot lid van de gemeenteraad van 
Hulst en op 6 juni was geïnstalleerd, bracht zijn binnenkomst al direct onrust 
teweeg.299 De hem welgevallige kantonrechter mr. P.H.W. van Alphen meende dat 

deze inzet: ‘De edelmoedige 
naturen en de edele harten 
worden meegesleept om te 
arbeiden aan de verbetering 
van het lot der kleinen en 
nederigen tot de opheffing 
van hun waardigheid als 
mens en als christen.’291 Met 
Harmel meende Van Dalsum 
dat de kerk diende te strijden 
tegen de heidenen van alle 
eeuwen. Heidenen waren er 
voor hem in alle standen en 
rangen en in elk land: de man 
die een groot gedeelte van 
zijn inkomen verdronk ten 
koste van vrouw en kinderen, 
de zoon die vader en moeder 
aan hun lot overliet, de boer 
die zijn werkvolk te weinig 
loon gaf, de eigenaar die een te 
hoge pacht verlangde, de gelds-
schieter die misbruik maakte 
van iemands onwetendheid, 
de ambtenaar die zijn ambt 

leende voor willekeur. Een heiden was vooral degene die zei te werken voor het 
algemeen belang, terwijl hij slechts zichzelf zocht. God liefhebben en uw naaste 
als uzelve tekende de christen voor Van Dalsum. Het devies van de Arnhemse 
Volksbond ‘wat vallen moge, wij staan’, was hem altijd dierbaar.292

Naar de wens van Leo XIII pleitte Van Dalsum voor de organisatie van katho-
lieke arbeiders- en werkliedenverenigingen die in principe voor iedereen toegan-
kelijk moesten zijn, wanneer er geen andere christelijke verenigingen of bonden 
voorhanden waren. Bovendien moest in de dorpen een sterk sociaal verenigings-
leven worden opgebouwd. ‘Nu de tijd voorbij is dat men geboren wordt, leeft en 
sterft op dezelfde plaats’ was het van belang steun te hebben ondervonden in 
het eigen dorp om sterker te staan, wanneer men naar de grote stad verhuisde. 
Natuurlijk moest het ook bijdragen tot meer recht en liefde onder de mensen.293

Echte democratie kreeg vorm ‘van onderop’ en niet vanuit politieke partij-
organen waar eigen politieke doeleinden voorop stonden.

Zonder in de eerste jaren vrienden uit de Club als schuldigen hiervoor aan te 
wijzen, deed hij dit later uitdrukkelijk wel ten opzichte van Aalberse. De verschij-
ning van diens Christelijke Politiek in 1905 vormde echter voor hem nog geen belet-

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1903 werd 
Joseph van Waesberghe in de herstemming gekozen. Van 
Dalsum noteerde onder de uitslag dat de katholieke kiezers deze 
kandidaat van de R,K, Kiesvereeniging kregen opgedrongen 
(Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)
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300  GAH, Notulenboek, 241. De goede verstandhouding tussen Van Dalsum en Van Alphen bleef bestaan, ook toen de 
laatste niet meer als kantonrechter kon functioneren en uiteindelijk opgenomen moest worden in het verpleeghuis 
Coudewater bij Rosmalen. Van Dalsum loste diens acute geldelijke problemen op en stond borg voor diens verdere 
schulden, vgl. kopieboek burgemeesters Van Waesberghe (d.1 1888-1907) 943. Naar zijn zeggen woonde Van 
Dalsum als enige der Hulsterse notabelen Van Alphens begrafenis bij.

301  GAH, Notulenboek Gemeenteraad Hulst 1900-1907, 268 en 271-278, 25 januari 1906, 10 en 24 april 1906.
302  GAH, Notulenboek Gemeenteraad Hulst 1907-1914, 28 januari 1909; zie ook hfst. VI.6.6.
303  GAH, Notulenboek Gemeenteraad Hulst 1907-1914, 28 december 1909 en 18 januari 1910.
304  LE. nr. 412, 19 juni 1907.
305  Ter Neuzensch Volksblad ( voortaan: TNVTer Neuzensch Volksblad ( voortaan: TNVTer Neuzensch Volksblad .) 8 juni 1907. ( voortaan: TNV.) 8 juni 1907. ( voortaan: TNV
306  AOKH, VDA, Brief van de Centrale der r.k. kiesverenigingen van 29 april 1907 (ochtend) aan Van Dalsum. 
307  Ibidem, Afschrift brief Van Dalsum van 29 april 1907 (namiddag) aan genoemde Centrale.
308  Ibidem, Afschrift brief Van Dalsum van 29 april 1907 (avond) aan genoemde Centrale.
309  Ibidem, Afschrift brief Van Dalsum van 30 april 1907 aan Van Zeyl.

De provinciale verkiezingen van 1907 waren voor Van Dalsum een grote poli-
tieke uitdaging. Bij deze verkiezingen werd de coalitie van de christelijke partijen 
door de antirevolutionaire kieskring voor Zeeland en de verschillende katho-
lieke kiesverenigingen met kracht uitgedragen, al had de antirevolutionaire 
kieskring begrip voor het feit dat gewetensbezwaarden zich hier niet aan konden 
houden.304 De coalitie steunde de aftredende confessionele kandidaten, dus ook 
de katholieke. De reden hiervoor is dat de katholieke kiesverenigingen eerder 
de periodiek aftredende heer P. Moes krachtig hadden gesteund door hem als 
kandidaat voor de eigen kiesvereniging op te voeren. In Goes gebeurde dit ook 
met de antirevolutionairen Mulder en Noordijke. Nu moest de coalitie met haar met de antirevolutionairen Mulder en Noordijke. Nu moest de coalitie met haar met de antirevolutionairen Mulder
kandidaten P.F. Fruytier, F. Hombach en C. Ysebaert het opnemen tegen de libe-
rale kandidaten Ph. J. van Dixhoorn en mr. J. Adriaanse. 

Onder de katholieken in het district Hontenisse groeide verdeeldheid. Het 
Terneuzensch Volksblad sprak van tegenstand onder de katholieken ten opzichte Terneuzensch Volksblad sprak van tegenstand onder de katholieken ten opzichte Terneuzensch Volksblad
van enkele of meer aftredende katholieken. Bovendien waren er tekenen dat ‘het 
duivelsche verbond van Rome en Dordt niet bij allen evenzeer in de smaak valt, 
ook niet in het district Hulst’.305 Van Dalsum aarzelde, omdat hij eigenlijk geen 
politieke loopbaan ambieerde. Politiek kende naar zijn mening vaak ijdel gepraat. 

Onder de bevolking was Van Dalsum intussen een gezien persoon geworden. 
Aanvankelijk probeerde het centrale bestuur van de katholieke kiesverenigingen 
zijn aanhang te neutraliseren door hem een voorlopige kandidatuur op de lijst 
aan te bieden.306 Overviel het hem, gezien zijn twee antwoorden binnen een 
paar uur? In eerste instantie wilde hij hier niet op ingaan.307 Toch stelde hij al 
snel zijn standpunt bij.308 Een kandidatuur was enkel mogelijk, indien deze 
niet ten koste ging van de antirevolutionair P. Moes of van iemand die door de 
antirevolutionaire centrale in diens plaats voorgedragen werd. Hij bevestigde 
dit tegenover de redacteur van Zelandia en kondigde aan ook het Zelandia en kondigde aan ook het Zelandia Hulsterblad en Hulsterblad en Hulsterblad
De Zeeuwsche Koerier te zullen inlichten.309 De centrale meldde hem dat hij op 
de lijst van voorlopige kandidaten was geplaatst, waarover op zondag 5 mei de 
voorgeschreven stemming had plaatsgevonden. De uitslag van deze stemming 
liet zien dat de vier periodiek aftredende leden der Provinciale Staten opnieuw en 
met grote meerderheid van stemmen tot offi ciële kandidaten van de katholieke 
kiesvereniging waren verkozen. 

burgemeester Frans van Waesberghe de nieuwkomer niet welkom had geheten.300

De nieuwkomer bleek geen jaknikker. De voortijdige aanbesteding door burge-
meester en wethouders van de op te richten gasfabriek werd het eerste twistpunt. 
Naar Van Dalsum meende, handelden burgemeester en wethouders te voortvarend 
door geen overleg te plegen met de raad. De fi nanciële perikelen rond de gasfabriek 
kregen meer aandacht van de raad dan de scherpe daling van de leerlingenaantal-
len van de gemeenteschool.301 De daling liep, zoals eerder gezegd, deels parallel met 
de stichting in 1907 van de katholieke lagere jongensschool en haar ontstuimige 
groei. Van Dalsum was de enige die aandacht bleef vragen voor de problemen.302

De politieke strubbelingen liepen uit de hand, toen Van Dalsum wethouder 
Hombach – de rentmeester met wie hij kort na zijn aantreden als notaris al proble-
men kreeg over het commissieloon – van fi nancieel wanbeleid beschuldigde. Zijn 
initiatief om de gemeente bij de rijksoverheid van wanbeleid te beschuldigen, 
resulteerde in een unaniem gesteunde motie van afkeuring.303

In 1907 was Van Dalsum lid van de R.K. Kiesvereeniging te Hulst (Van Dalsumarchief, AOKH)In 1907 was Van Dalsum lid van de R.K. Kiesvereeniging te Hulst (Van Dalsumarchief, AOKH)
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10  Art. 14: ‘Ieder lid verbindt zich de door de vereeniging geproclameerde kandidaten zoveel mogelijk te doen steunen. 
Het is in geen geval geoorloofd die tegen te werken.’ Reglement der r.k. kiesvereeniging in het kiesdistrict Hontenisse.

311  AOKH, VDA, Brieven van de RK. Kiesvereniging aan Van Dalsum, 27 en 29 mei 1907.
312  Ibidem, Afschrift brief Van Dalsum aan genoemde Centrale, 28 mei 1907.
313  Ibidem, Afschrift brief Van Dalsum van 31 mei 1907 in zijn antwoord op een brief van de Centrale aan Van Dalsum 

op 29 mei 1907.
314  HB. nr. 2206, 6 juli 1907; TNC. nr. 5005, 13 juni 1907.
315  LE. oproep op 17 juni 1907.
316  ZK. nr. 1128, 29 juni 1907; DV. nr. 8, 20 november 1909. nr. 1128, 29 juni 1907; DV. nr. 8, 20 november 1909. nr. 1128, 29 juni 1907; DV
317  ZK. ibidem.
318  SAB, ABB toegenagsnr. ARC0007, IB 258 (Hulst), brief 29 juni 1907, cursivering van de onderstreepte authentieke tekst.
319  Vgl. Dante, La Divina Commedia, het vagevuur, 16e zang , strofe 127:’O, zeg mij thans, of niet de kerk van Rome, 

door tweeërlei gezag aan zich te trekken, neervalt in het slijk, haar kleed en last bezoedelend.’
320  GAH, APHU, Collectio Epistolarum, 77-78 (Leijten, ‘Wenken voor de geestelijkheid bij hun sociale actie’); Jacobs, 

Gaandeweg aaneen gesmeed, 75-77.
321  SAB, ABB toegangsnr. ARC0007, IB 258 (Hulst), brief 19 december 1907.

kiesvereniging gewoon lid was en geen adviseur, ‘maakte hij het geestelijk gezag 
ondergeschikt aan het lekengezag’. Hij schreef verder een besliste voorstander te zijn, 
juist vanwege het wezen van de Kerk, van een innig samengaan van de geestelijkheid 
met de sociale instellingen, omdat toepassing van het gebod van de naastenliefde 
doel en uitgangspunt was van beide.

 ‘Maar ik ben ook een besliste tegenstander dat de geestelijkheid haar ambt in ambt in ambt
dienst stelt van een verkiezingsactie, omdat dit ambt alsdan moet partij kiezen 
tussen leeken en de priester moet staan tussen leeken en de priester moet staan tussen boven de leeken. Het gezond verstand boven de leeken. Het gezond verstand boven
van het volk begrijpt wel het onderscheid en als de geestelijkheid dat onder-
scheid niet maakt, dan vertrouwt het volk de instelling van een geestelijk 
adviseur in een sociale vereeniging niet. (…) Indien U beslist, dat het beroep 
van Paus Pius X op de dagelijksche ondervinding dat aan ieder een geheele en 
volledige vrijheid wordt gelaten in de zaken die den godsdienst niet aangaan 
(brief aan kardinaal Fisher) niet geldt voor een deel van het dekenaat Hulst, 
dan zal ik mij daaraan onderwerpen.’ 

In de late herfst van dat jaar wendde hij zich opnieuw tot de bisschop in verband 
met diens ijver voor katholieke organisaties. In overeenstemming met de ver-
klaring van 1906 van de Nederlandse bisschoppen waarin ‘zij als hun ernstig 
en uitdrukkelijk verlangen te kennen geven de hun onderhoorige katholieken 
te vereenigen en verenigd te houden in katholieke organisatiën’, werden ook in 
het bisdom van Breda de katholieken opgeroepen zich te verenigen in katholieke 
organisaties, waaraan een geestelijk adviseur werd verbonden.320

Van Dalsum hoorde al, hoe men in Hulst deze verklaring van de bisschop-
pen in het andere kamp zou proberen uit te leggen. Kon het zo zijn, vroeg Van 
Dalsum in een vriendelijk en hoffelijk schrijven aan de bisschop, dat dit gold 
voor álle verenigingen, ook voor de verenigingen van ambtenaren?321 Werd de 
wens van de bisschoppen niet te strak gelezen, ‘wil men Roomscher zijn dan 
de Paus’? Als deze mening juist was, dan waren veroordeeld als behorend tot 
neutrale verenigingen de katholieke notarissen en kandidaat-notarissen die lid 
waren van de broederschap van Notarissen in Nederland, dan waren veroordeeld 
bijna alle katholieke ambtenaren van staat, provincie en gemeente die lid waren 

Volgens een pamflet van de katholieke kiesvereniging bleek echter dat Van 
Dalsum, na een geheime stemming onder de leden, niet als mogelijke vervanger 
van een der aftredende leden was aangewezen. Dit feit zou voor Van Dalsum een 
reden moeten zijn zich hierbij neer te leggen, meende de voorzitter van de kies-
vereniging, Joseph van Waesberghe. De voorzitter meldde ook dat er een bewe-
ging onder katholieken bestond om Van Dalsum, buiten de kiesvereniging om en 
tegen haar wil, kandidaat te stellen en wees op artikel 14 van het reglement.310 Hij 
vroeg de notaris om duidelijkheid: gaf hij gevolg aan deze wens?311 Van Dalsum 
zei af te wachten, geen invloed uit te oefenen en meldde dat alles volledig buiten 
hem om ging.312 Per kerende post kwam een prangende brief om meer duidelijk-
heid, waarop Van Dalsum herhaalde wat hij hierover al gezegd had.313 Kort hierna 
werd hij gekandideerd voor een ‘onafhankelijke katholieke’ lijst met de naam ‘De 
Volkswil’. Bij de eerste stemming verwierf hij onverwacht veel stemmen (1874), 
waarvan er, naar inschatting van Van Dalsum, zeker 1700 van katholieke kiezers 
afkomstig waren. Het bestuur van de katholieke kiesvereniging meende dat 
hieronder zeker nog 404 liberale stemmen schuil gingen en keurde zijn hang 
naar de liberalen af.314 Alle christelijke protestantse kiezers in het district Hulst 
werden door het Provinciaal Comité van de anti-revolutionaire kiesverenigingen 
in Zeeland ernstig gemaand bij de herstemming hun stem enkel te geven aan de 
kandidaten van de katholieke kiesvereniging.315

Hoewel hij na de herstemming niet werd gekozen, bleek hij verrast vanwege 
het grote aantal stemmen dat op hem werd uitgebracht: ruim 2300, slechts 500 
minder dan de herkozen kandidaten. Hij noemde dit een goed teken en een 
onverwacht resultaat, ondanks tegenwerking en laster waaraan ook een deel 
van de geestelijkheid meedeed.316 De keuze tégen hem betekende in zijn ogen 
tegelijk dat een deel der geestelijkheid koos vóór degenen die zijn notariaat 
boycotten en vóór onrust in het katholieke verenigingsleven. Hoewel hij verloor, 
bleek een loden last van Van Dalsums schouders te zijn gevallen. Bij verkiezing 
verwachtte hij een tijd vol onaangenaamheden tegemoet te zullen zijn gegaan. 
Bovendien achtte hij de tijd nog niet rijp voor een optreden op een politiek hoger 
plan dan de gemeenteraad. Voor de initiatiefnemers en zijn kiezers vond hij het 
wel jammer.317

Nu de verkiezingsuitslag na de herstemming hem geen zetel in de Provinciale Staten 
opleverde, richtte Van Dalsum zich tot de bisschop van Breda omdat ‘verschillende opleverde, richtte Van Dalsum zich tot de bisschop van Breda omdat ‘verschillende opleverde, richtte Van Dalsum
Uwer geestelijken hier een leer verkondigen die in strijd is met de Katholieke leer’.318

Volgens Van Dalsum werd door hen verkondigd dat de katholieke kiesvereniging 
een kerkelijke instelling was. Dit werd wel niet verkondigd met woorden maar door 
in vergaderingen van de H. Familie de kandidatuur van Van Dalsum af te keuren, te 
zeggen dat het een doodzonde was op hem te stemmen, omdat hij geen kandidaat 
was van de katholieke kiesvereniging. ‘Als een geestelijke hiervoor partij kiest, dan 
dekt hij met zijn geestelijk kleed de daden van leeken.’319 Aangezien de geestelijke van de 
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322  Ibidem; lezing van C.E. Bleijenbergh voor de katholieke kiesvereniging Hulst over ‘De gelovige in het volle 
werkelijke leven’, op 26 april 1906; HB. van 28 april 1906.
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325  DV. nrs. 32 en 35, resp. 7 en 28 mei 1910.  DV. nrs. 32 en 35, resp. 7 en 28 mei 1910.  DV
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Het steunde Van Dalsum achteraf in zijn standpunt dat de katholieke boeren-
bonden geen kandidaten mochten leveren voor de katholieke kiesverenigingen. 
Bij wie dit aandachtspunt wel bekend had moeten zijn, drong het niet door. 
Bijvoorbeeld niet bij de geestelijk adviseurs in de verenigingen van de katho-
lieke Volksbond, de katholieke Kruisvereniging en dergelijke, die zich later 
rechtstreeks met de politieke keuzes van hun leden zouden inlaten en hun oren 
lieten hangen naar de wil van de katholieke kiesverenigingen in Hulst en om-
geving.325 Het direct gegeven weerwoord van Van Dalsum laat zien hoe verhard 
de verhouding tussen hem en de kerkelijke leiding geworden was: hij speelde 
met de woorden die in de brief van de bisschop stonden en liet blijken dat diens 
standpunt voor hem geheel onaanvaardbaar was: 

 ‘Nu die Verklaring (van de Ned. Bisschoppen) dus volgens Uw schrijven 
niet alleen geldt voor Vakvereenigingen maar voor alle organisaties van 
onderhoorige Katholieken – eene ambtenaarsvereeniging of organisatie is 
geen vakvereeniging, o.a. volgens Regeering, Mr. Heemskerk, Mr. Ruys de 
Beerenbrouck, zie Handelingen Tweede Kamer van 13 november 1907 – en 
ik gaarne gehoorzaam aan het bisschoppelijk gezag en tegelijkertijd ben een 
man van de daad, bevind ik mij in eenige verlegenheid. (…) Ik vermeende dat 
er een onderscheid is tusschen vereeniging en organisatie, tusschen onder-
hoorig en niet onderhoorig en tusschen voorwerp van de vereeniging – welk 
laatste Jhr. Ruys in de Kamer noemde: “Een vereeniging ontleent haar aard 
en haar karakter aan haar doel en de middelen waarmee zij dat doel tracht te 
bereiken” – en uit Uw schrijven (…) blijkt dat geen enkel onderscheid te pas 
komt. De vraag is maar: is het lid onderhoorig katholiek en begeeft hij zich 
of is hij in onze organisatie? Ik acht mij dus verplicht mijn ontslag te nemen 
o.a. van de Broederschap van Notarissen in Nederland, van de Vereniging voor 
Vogelbescherming, van den Gemeenteraad van Hulst (alle leden Katholiek) en 
mijne toelagen aan verschillende vereenigingen, o.a. de muziekgezelschappen 
in Hulst, in te trekken.’326

In het handschrift van Leijten staat op de brief: ‘23 dec. Gevolgtrekking veel te ver.’ In het handschrift van Leijten staat op de brief: ‘23 dec. Gevolgtrekking veel te ver.’ In het handschrift van Leijten
Een verdere verscherping van de persoonlijke tegenstellingen was op 

handen. In het voorjaar van 1906 zocht de landelijke voorzitter van de katho-
lieke Volksbond, W.C.J. Pastoors, een goede bekende van Van Dalsum, een verte-
genwoordiger van de Zeeuwse bond van oud-militairen en dacht daarbij aan 
M. Verhaak, de directeur van De Zeeuwsche Koerier in Sas van Gent. Pastoors, Zeeuwsche Koerier in Sas van Gent. Pastoors, Zeeuwsche Koerier
katholiek en Tweede-Kamerlid voor het district Beverwijk, vroeg het Kamerlid 
P.F. Fruytier om inlichtingen over M. Verhaak.327 Fruytier behoorde tot de dan 

van ambtenarenverenigingen. Keek men nu naar het doel van een ambtenaren-
vereniging, dan ijverde deze allereerst voor het verkrijgen van rechtszekerheid, 
voor deelname aan een burgerlijk pensioen, voor verhoging van salarissen en 
ondersteuning van weduwen en wezen. Kortom, een dergelijke doelstelling stond 
buiten godsdienst en politiek en dat hoorde ook zo. Ambtenarenverenigingen 
waren geen vakverenigingen die onderhandelden met de staat en bovendien 
waren zij niet opgericht door een kerkelijk, maar door een burgerlijk gezag. Van 
Dalsum vervolgde in zijn brief:

  ‘Hier in deze streek zijn de katholieken in twee kampen verdeeld: het ene 
kamp houdt zich aan de Paus en de Bisschoppen doch wordt belasterd en 
gewantrouwd, het andere zegt zich te houden aan Paus en Bisschoppen maar zegt zich te houden aan Paus en Bisschoppen maar zegt
laat deze zeggen wat ze niet hebben gezegd. Van het eerste kamp ben ik nu 
de leider en met mij is het katholieke volksverstand, van het andere kamp 
is de leider het zich katholiek noemende blad de Zelandia, welks oprichters 
zijn voortgekomen uit een club die zich vroeger liberaal noemde. Ik ben 
hier mijn arbeid begonnen om den schijnvrede te maken tot een werkelijke 
vrede, waarin recht en naastenliefde heerschen, welke vóór mijn komst in 
de economische verhoudingen gestorven waren. Daarom wilde ik boeren-
leenbanken, wilde ik medewerken tot den katholieken boerenbond, ben 
ik begonnen de strijd voor een billijk pachtcontract. (…) Omdat ik dit deed, 
mocht ik geen bestaan hebben, werd ik verguisd in mijn naam van katho-
liek die mijn trots is, werd de pacht ontnomen aan hen die openlijk voor mij 
uitkwamen. (…) Mijn kracht was mijn vertrouwen op Gods Woord, en waarop 
U wees op den Katholiekendag te Roosendaal: zoek eerst het Rijk Gods en 
Zijne Gerechtigheid, en al het andere zal U worden toegeworpen. Ik heb op dit 
Woord vertrouwd tegen alles en allen en ben niet beschaamd geworden.’322

Per kerende post antwoordde secretaris A.P.W. Hopmans namens bisschop Leijten
dat de wens van de bisschoppen het verenigen van alle katholieken was ‘zonder 
een zekere klas van personen uit te zonderen’. De bisschop vertrouwde erop dat 
Van Dalsum zijn verkeerde mening zou inzien, zich bereidwillig aan de wens 
van de bisschop zou onderwerpen en zeker niet openlijk daartegen zou optreden 
in woord of geschrift: ‘Van deze gelegenheid meent Z. D.H. gebruik te moeten 
maken U er met bescheidenheid op te wijzen dat U ten onrechte meent in alles 
volgens den wensch der bisschoppen te handelen. U betreedt nu en dan een 
gevaarlijke weg, waarvan in de toekomst treurige gevolgen gevreesd worden.’ De 
bisschop vertrouwde erop dat hij deze wenken als een vaderlijke vermaning ter 
harte zou nemen ‘voor het welzijn van U zelven en van anderen’.323

Van Dalsum was van de ‘Wenken voor de geestelijkheid’ van bisschop Leijten 
op de hoogte, maar hij had de tekst zelf niet onder ogen gekregen. Immers, het 
laatste aandachtspunt luidde: ‘om verdeeldheid te voorkomen is rechtstreekse 
inmenging in de politiek voor de katholieke sociale verenigingen verboden’.324
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christelijke vereniging? Het erkennen van bisschoppelijk gezag in dergelijke 
verenigingen was in zijn ogen een ketterij.332

In deze discussie verkondigde Van Dalsum voor de eerste keer zijn visie op de 
geschiedenis van het christendom. Veel later zou hij dat uitvoeriger doen in zijn 
boek De Drie Revoluties der christenheid, zij het dán in een volledig apocalyptische De Drie Revoluties der christenheid, zij het dán in een volledig apocalyptische De Drie Revoluties der christenheid
context. Hij zag vijf tijdperken in de geschiedenis van het christendom. De eerste 
periode kende de christenvervolgingen door de staat en eindigde met Constantijn. 
De tweede was de tijd van de bescherming van de kerk door de staat en liep van 
Constantijn tot de keizerskroning van Karel de Grote. De derde periode was die van 
het scheppen van een christelijke maatschappij door de kerk, waarin afschaffi ng 
van de lijfeigenschap plaatsvond, de kruistochten gepredikt werden en de burge-
rij opkwam door achting van handenarbeid. Dit was een tijd van grote eenheid, 
bekroond met de kathedralenbouw, met Thomas van Aquino en Dante. In deze 
periode werd de staat beschermd door de kerk. ‘Maar de volkeren waren daarvoor 
nog niet geheel rijp (…) en zouden nog groote beproevingen moeten ondergaan 
om tot rijpheid van het derde tijdperk te komen.’ In het vierde tijdperk werd 
de kerk de dienares van de staat, ingeleid door de politiek van Filips de Schone. 
De kerk voelde dit niet als een vernedering, aangezien zij uiterlijk geëerd werd 
door en bescherming ondervond van het burgerlijk gezag. De vijfde periode was 
het tijdperk van het evangelie: het tijdperk van de scheiding van kerkelijk en 
burgerlijk gezag, dat aanbrak in 1789. Deze vijfde periode volgde volgens Van 
Dalsum zo bruusk op de vorige, omdat deze zeer lang duurde en veel schade aan 
de zielen had veroorzaakt. Duidelijk werd in het vierde tijdperk dat het godsdien-
stig leven vooral een inwendig leven van vroomheid diende te zijn. Wij leven 
nu in dit vijfde tijdperk, dat eigenlijk aansluit bij het derde. ‘Dit nieuwe tijdperk 
(…) zal de kerk door strijd en lijden, maar dat is leven, gaan van overwinning tot 
overwinning.’ Confessionele parijvorming bleef Van Dalsum hierbij afwijzen, in overwinning.’ Confessionele parijvorming bleef Van Dalsum hierbij afwijzen, in overwinning.’ Confessionele parijvorming bleef
navolging van Gayraud en Naudet .333

Ook binnen de Vincentiusvereniging ontstonden spanningen. Bij zijn vesti-
ging in Hulst had Van Dalsum zich gemeld als werkend lid voor de plaatselijke 
Vincentiusvereniging. Hij werd op 2 mei 1903 als kandidaat voorgesteld en op 22 
mei offi cieel geïnstalleerd en voelde zich al spoedig op zijn plaats.334 Evenals in 
Arnhem zette hij zich in voor de huisbezoeken bij de hem toevertrouwde gezin-
nen. In 1907 en 1908 groeide enige onenigheid tussen hem en penningmeester 
J. van Waesberghe. De penningmeester beklaagde zich erover dat beiden niet 

nog kleine, maar zeer invloedrijke groep tegenstanders van Van Dalsum. Hij was 
ondermeer president-commissaris van de NV. Zelandia, directeur van het gelijk-
namige blad, was de verkiezingskandidaat voor de Tweede-Kamer van de katho-
lieke kiesvereniging in Hulst. Samen met burgemeester Frans van Waesberghe
en diens broer Joseph van Waesberghe vormden zij voor Van Dalsum de boeg-
beelden van de regentenpartij. Op de hoogte gebracht van Pastoors’ verzoek om 
informatie en het antwoord van Fruytier, achtte Van Dalsum het gewenst dit 
openbaar te maken. Het voorkomen van beschadiging van een persoon achtte hij 
van groter belang dan het zogenaamd schenden van de vertrouwelijkheid. Van 
Dalsum vertelde niet wie zijn informatiebron was. 

Bekend werd dat Fruytier dubieuze informatie had verstrekt door de ‘persoon 
in kwestie’ een halve socialist te noemen. Verder was hij mederedacteur van een 
schendblaadje dat vooral de priesters wilde kwetsen. In Zelandia ging Van ZeylZelandia ging Van ZeylZelandia  nog 
verder: de katholieke geestelijkheid in heel Zeeland was dezelfde gedachte toe-
gedaan.328 Van Zeyl ontkende de feiten die Van Dalsum opsomde niet, maar vond 
dat de notaris deze informatie niet openbaar had mogen maken. Niet Pastoors, 
maar B. Lammers, secretaris van het Centraal Bestuur van de landelijke Katholieke 
Volksbond, tekende bezwaar aan tegen de publicatie van de briefwisseling in 
Zelandia. Voor Van Dalsum bleef staan dat hij onrecht had weten te voorkomen en 
dat niemand het verdiende om heimelijk verdacht te worden gemaakt. 

De discussies tussen Van Dalsum en Van Zeyl liepen verder op, waarbij Van 
Zeyl duidelijk werd gemaakt dat men op de hoogte was van hoe hij zijn voor-
ganger Brouns in Hulst zo in moeilijkheden had gebracht dat hij ontslagen moest 
worden. Toen Van Dalsum dreigde een rechtszaak te beginnen, krabbelde Van 
Zeyl ogenschijnlijk terug, maar dit was slechts schijn en zeker niet zijn bedoe-
ling.329 Drie weken later werd in Hulst, onder voorzitterschap van M. Verhaak, 
een afdeling opgericht van de Katholieke Bond van Miliciens, Verlofgangers en 
Landweermannen voor Z.-Vlaanderen Oostelijk Deel, waarbij Van Dalsum onder 
gejuich gevraagd werd erevoorzitter te willen worden uit erkentelijkheid voor 
zijn inspanningen om tot de oprichting te komen. Gevleid, maar beslist, zei hij 
dit niet te kunnen doen, omdat hij nooit in militaire dienst was geweest. Wél was 
hij bereid de afdeling als donateur te steunen.330

In het najaar van 1907 vond binnen de regionale katholieke bladen een felle 
discussie plaats naar aanleiding van de plannen van dr. A.C.A. Hoffman tot 
oprichting van een katholieke artsenvereniging in Nederland.331 Een katholieke 
artsenvereniging diende volgens Van Dalsum enkel de tijdelijke belangen en dat 
moest ook zo goed mogelijk gebeuren. De zorg voor de tijdelijke belangen was 
van nature door God toevertrouwd aan het wereldlijke en niet aan het geestelijke 
gezag. Het was het tijdelijke of wereldlijke gezag dat zorgde voor goed onderwijs 
door een goede aanstellingsprocedure, dat zorgde voor de lichamelijke gezond-
heid der burgers en dat door middel van de strafwet waakte over de behartiging 
van de tijdelijke belangen der burgers. Waarom die zogenaamd katholieke of 
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pen. In de discussie over de vakverenigingen meldde hij namens de bisschop 
dat vakverenigingen niet nationaal maar per diocees georganiseerd dienden te 
zijn en een geestelijk adviseur moesten kennen, wilden zij katholiek genoemd 
worden. Ter voorkoming van verdeeldheid was rechtstreekse inmenging in de 
politiek aan katholieke verenigingen verboden. Deze laatste mededeling was 
een onderstreping van artikel twee van het Algemeen Reglement van de Bredase 
Katholiekendag. 

Deze mededelingen die door Petrus Hopmans als secretaris van de bisschop 
namens de bisschop waren gedaan, wezen op het belang dat de kerkelijke leiding 
hechtte aan de bisschoppelijke autoriteit in de katholieke actie. Het optreden 
van Hopmans tijdens de Derde Katholiekendag onthulde tevens zijn dominante 
karakter dat zich later toonde in de autoritaire wijze waarop hij als opvolger 
van Leijten van 1914 tot 1951 het bisdom bestuurde. Hopmans zorg voor het 
bisschoppelijk gezag vormde geen breuk met zijn voorganger. In Leijtens vasten-
brieven van 1892 en 1905 was niet anders verkondigd: het bestaan van gezag was 
Gods uitdrukkelijke wil en de bestaande machten waren door God geordend en 
gewild. Tegenspraak was niet gepast. Bovendien wees Pius X sinds zijn aantreden 
op het belang en de onmisbaarheid van het hoogste kerkelijke gezag in de katho-
lieke actie. Op de Vierde Bredase Katholiekendag zou dezelfde lijn worden door-
getrokken in verschillende afdelingsvergaderingen waarin nogmaals gewezen 
werd op het belang van eerbied voor het kerkelijk en burgerlijk gezag.

Het hoogste gezag van de Katholiekendag was de Commissie van Advies 
waarvan Hopmans vanaf het begin deel had uitgemaakt. In dit Comité voor 
de Vierde Katholiekendag was behalve Hopmans prof.dr. Ch. van Dam van 
het seminarie te Hoeven de enige priester. De andere drie leden waren leken, 
namelijk E.E.M.C. Laane (Bergen op Zoom), J.P. Asselbergs Arn. Zn. (Bergen op 
Zoom) en W.A. Fick (Oosterhout).

Het erecomité van de Vierde Bredase Katholiekendag in Hulst bestond uit 
Mgr. A.H. van den Corput (vicaris-generaal van het bisdom), J.B.F. Brouwers 
(pastoor en deken van Hulst), P.C.M. Verhoeven (pastoor te IJzendijke en 
deken van Aardenburg), F.J.L.M. van Waesberghe (burgemeester van Hulst), 
Mr. J.W. van den Biessen (Ginneken, Eerste-Kamerlid), W. Merkelbach (Breda, 
Eerste-Kamerlid), Jhr. J.B.D. van den Berch van Heemstede (Den Haag, Tweede-
Kamerlid), W.H. Bogaardt (Breda, Tweede-Kamerlid), P.F. Fruytier (Hontenisse, 
Tweede-Kamerlid), L.D.J.L. de Ram (Bergen op Zoom, Tweede-Kamerlid) en A.C.A. 
van Vuuren (Den Haag, Tweede-Kamerlid). Beschermheer was Z.D.H. Mgr. P. 
Leijten, bisschop van Breda. Het was gebruikelijk dat katholieke leden van de 
Eerste en Tweede Kamer op de diocesane Katholiekendagen aanwezig waren, wel 
als ereleden, niet als politici. De politiek werd buiten de katholieke sociale actie 

normaal met elkaar konden omgaan en dat de samenwerking met Van Dalsum 
hem moeilijk viel. Hij weigerde samen met Van Dalsum nog huisbezoeken af te 
leggen. Een half jaar later zocht de penningmeester het confl ict, omdat hij hoorde 
dat Van Dalsum op eigen gezag, zonder de gemeente-arts hierin te kennen, een 
persoon had doorverwezen naar de apotheek in St. Niklaas. Van Dalsum zou de 
arts een kwakzalver vinden, die mensen te lang aan het lijnje hield. Bovendien 
zou hij als Vincentiaan de persoon in kwestie geld hebben gegeven. Nader bezien 
moest Van Dalsum bekennen te voortvarend te zijn geweest. Zijn excuus was 
dat de persoon in kwestie graag weer wilde werken. Om deze reden had hij de 
man met een brief om raad naar St. Niklaas gestuurd. Hij had geen verkeerde 
woorden gebruikt en als privé-persoon de man in kwestie reisgeld en geld voor 
advies of recept mee gegeven. Hoewel er sprake was van enige spanning op de 
Vincentiusvergaderingen, miste Van Dalsum tot zijn vertrek op 12 juni 1909 
slechts zes van de wekelijkse vergaderingen.335 Steun ontving hij van J.C. Brioen, 
vice-president van de Vincentiusvereniging en lid van het kerkbestuur. Brioen 
zou Van Dalsum trouw blijven, totdat hij vanwege zijn loyaliteit door Petrus 
Hopmans, inmiddels vicaris-generaal van het bisdom van Breda geworden (1908),
in 1909 gedwongen werd terug te treden als secretaris van het kerkbestuur.336

Hierover later.

De Vierde Bredase Katholiekendag in Hulst (1908)

De Bredase Katholiekendagen kwamen later tot stand dan in de beide andere 
zuidelijke bisdommen (Roermond 1899; Den Bosch 1900) het geval was, namelijk 
in 1903. Leijten ging waarschijnlijk overstag na aandringen van Petrus Hopmans 
en prof. J.J. Hopstaken van het seminarie Hoeven.337

Volgens Van Xanten vertoonden de reglementen van de diocesane en regio-
nale katholiekendagen veel overeenkomsten, al voer elk bisdom een eigen koers. 
De katholiekendagen moesten de katholieke sociale actie een steun in de rug 
geven, geloofsélan oproepen ter versterking en uitbouw van verschillende katho-
lieke verenigingen en samenwerkingsverbanden. Maatschappelijke en politieke 
verdeeldheid diende te worden achtergelaten en elke katholiek hoorde drager te 
zijn van die eenheid onder leiding van de bisschop.338

Op de Derde Bredase Katholiekendag in Bergen op Zoom (1906) had bisdom-
secretaris Petrus Hopmans de gelegenheid te baat genomen om namens de 
bisschop een aantal belangrijke mededelingen te doen. Hoewel het doel van de 
diocesane katholiekendag in het Algemeen Reglement van de katholiekendag 
in artikel één omschreven was ‘als het ontwikkelen der katholieke actie en het 
instandhouden en bevorderen der katholieke eenheid’, onderstreepte Hopmans 
dat de katholieke sociale actie viel onder de hoede van de Kerk (die de waarheid 
bezat) en dat de leiding van de sociale actie derhalve berustte bij de bisschop-
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339  Zie hoofdstuk 1.
340  Van Dalsum was lid van het Uitvoerend Comité in 1903, 1904, 1906 en 1908, brief H. van Xanten 7 juni 2005. In het 

verslag van de Vijfde Katholiekendag kwam Van Dalsum niet meer voor vanwege zijn kerkelijke uitsluiting.
341  Van Zeyl, Offi cieel verslag, 47.
342  Van Zeyl, Offi cieel verslag, 62.
343  Van Zeyl, Offi cieel verslag, 63
344  Van Zeyl, Offi cieel verslag, 66.
345  Van Zeyl, Offi cieel verslag, 72-73.

de dagelijksche pers niet deugt wanneer zij niet openlijk vijandig is tegenover 
den Katholieken Godsdienst (…) Het beste middel om krachtig te staan in den 
strijd der meeningen is het bezit van een eigene, doch ontwikkelde pers.’342

Bogaardt pleitte voor eerbiediging van de vrijheid van anderen, verdraagzaam-
heid, vaderlandsliefde, burgerdeugd, eerbied voor het gezag, voor maatschappe-
lijke orde en vrede, matigheid en huwelijkstrouw, zelfverloochening en toewij-
ding aan den lijdende medemens. ‘Het arbeidsveld der Katholieke pers omvat dit 
alles in theorie en praktijk. Hoofdzaak is de gedachte welke (…) van de schrijvers 
wordt overgebracht naar de lezers. Hierin zat het goede of kwade, welke door de 
pers bevorderd wordt.’343 Hij sprak vervolgens over de pers in Nederland, niet 
enkel over de grote landelijke bladen, maar ook over de lokale pers. De kleine 
bladen waren ‘het reclamemiddel voor de groote pers’.344 Voor de hoofdredacteur 
van het regionale Zelandia, die de verslaggever van deze katholiekendag was, 
betekende dit een opsteker. Voor concurrentie tussen katholieke bladen pleitte 
de inleider zeker niet, maar een samengaan op een breed front was mogelijk. Hij 
verwees in dit verband naar de verschijning van De Voorhoede, die het goed deed, De Voorhoede, die het goed deed, De Voorhoede
maar meed de tegenstelling tussen De Maasbode en andere katholieke bladen als De Maasbode en andere katholieke bladen als De Maasbode
De Tijd.De Tijd.De Tijd  Bogaardt verwachtte dat elke katholiek onvoorwaardelijke steun aan 
katholieke dag- en weekbladen diende te leveren. Omgekeerd moesten de bladen 
ervoor zorgen niet achter te lopen bij bladen van de tegenstander.345

Hierop vroeg Van Dalsum het woord – meermalen onderbroken door afkeuren-
de interrupties – en gaf de inleider gelijk dat de pers zijn oordeel moest toetsen 
aan de catechismus, aan pauselijke uitspraken en aan gezaghebbende katholieke 
sociologen en moralisten.

 ‘Als een blad wil opkomen voor Christelijke politiek, dan wil dat zeggen dat het 
streeft naar de toepassing van de tien geboden Gods in de rechtscontracten en in 
het volle maatschappelijke leven. Als de katholieke pers op deze wijze handelt, 
dan wil het mij voorkomen, dat zij wordt dienstbaar gemaakt aan de waarheid, 
ook dan, als zij nu en dan dwaalt (…) Doch men heeft ook in de Katholieke pers, 
bladen, die niet als Katholiek beschouwen het leven en streven in overeen-
stemming met de 10 geboden Gods en de 5 Geboden der H. Kerk, maar het dienen, 
zelfs al houden de personen zich niet aan die geboden, van een partijgeest met 
als middel eene zich Katholiek noemende kiesvereeniging, welke besluiten door 
geestelijken met hun geestelijk gezag worden gesteund. Nu is mijn vraag deze: 
heeft de laatst bedoelde pers het recht om de eerst bedoelde pers te bejegenen 
als niet-Katholiek? Mocht deze vraag door den inleider ontkennend worden 
beantwoord, dan veroordeelt hij niet alleen bedoelde Katholieke kleinere 

gehouden, waarmee openlijke onenigheid werd voorkomen, maar uitwisseling 
van ideeën over sociale en maatschappelijke vraagstukken werd gemist. Zo func-
tioneerden de Katholiekendagen in de lijn van Graves de communi re die de oproep Graves de communi re die de oproep Graves de communi re
van Rerum Novarum verzwakte en, naar Mayeur meende, de christen-democratie Rerum Novarum verzwakte en, naar Mayeur meende, de christen-democratie Rerum Novarum
in Frankrijk verlaagde tot een weldoende sociale actie.339 Het mocht dan ook niet
verwonderen dat het programma van de Vierde Katholiekendag geen enkele 
aandacht wilde besteden aan de sociale problemen in de streek, terwijl Van 
Dalsums optreden en publicaties op dit terrein al voor de nodige beroering hadden 
gezorgd. Toch zou ook op deze dag beroering rond Van Dalsums opmerkingen 
ontstaan.

De Bredase Katholiekendagen kenden een Uitvoerend Comité waarvan 
Van Dalsum vanaf de oprichting lid was.340 Het Uitvoerend Comité van de 
Vierde Katholiekendag telde 43 personen. Naast Van Dalsum hadden zitting: 
F.J.L.M. van Waesberghe, J.F.A.M. van Waesberghe en H.L.J. Maertens, allen 
uit Hulst, en E.A. Pateer uit Hoofdplaat, Jac de Waal uit Lamswaarde, A.H. de 
Milliano uit Waterlandkerkje en E.B. Dumoleyn uit Kloosterzande.

Zoals gebruikelijk werd ook deze katholiekendag geopend met een grote 
optocht vanaf de plaats van samenkomen naar de kerk. De route liep vanaf het 
station, door de Gentsestraat, langs de Grote Markt naar de Willibrorduskerk. Er 
stonden in totaal zes afdelingsvergaderingen op het programma, die verspreid 
over de vestingstad hun eigen vergaderlocaties hadden: de Katholieke Actie in 
de ambachtschool, Pers en Lectuur in het St. Jozefpensionaat, Drankbestrijding 
in het catechismuslokaal, Belangen der Landbouwers in de benedenzaal van 
het stadhuis, de Patronaten in de tekenschool en Spaarzaamheid in ‘Het Wapen 
van Zeeland’. Opening en sluiting van de Katholiekendag vonden plaats in de 
Willibrorduskerk.

Gezien het belang dat bisschop Leijten hechtte aan een goede katholieke pers 
en het feit dat een scherpe tegenstelling bestond tussen katholieke bladen als Het 
Hulsterblad en De Zeeuwsche Koerier enerzijds en  De Zeeuwsche Koerier enerzijds en  De Zeeuwsche Koerier Zelandia anderzijds, zorgde Van Zelandia anderzijds, zorgde Van Zelandia
Dalsum ervoor aanwezig te zijn bij de voordracht over de pers van W.H. Bogaardt
uit Breda, gewezen redacteur van De Javapost in Indië. De voordracht van 
Bogaardt in de propvolle zaal van het St. Josephpensionaat was vrij algemeen 
van inhoud.341 Hij zag alcohol en onzedelijkheid als dé twee grote gevaren die 
de maatschappij bedreigden en wilde vooral over het laatste gevaar spreken. Hij 
haalde een reeks historische personen aan, van Aristoteles tot het Congres van 
Katholieke Belgische sociologen van 1897, die allen, volgens hem, wezen op het 
belang van de godsdienst voor de openbare zeden. De toenemende verwildering
der maatschappij was volgens Bogaardt te wijten aan het voortwoekerende 
zedenbederf. Waaruit dit zedenbederf bestond en welke oorzaken het kende, 
werd niet gezegd. Na deze algemene inleiding sprak hij over de rol en betekenis 
van de katholieke pers in België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Samenvattend: ‘In 
het kort mag gezegd worden dat in de geheele hedendaagsche beschaafde wereld 
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346  Stelling II luidde: ‘de pers is een krachtig machtsmiddel in dienst van den menschelijken geest en de menschelijke 
hartstochten. Hare werking is ten goede of ten kwade, naar mate zij dienstbaar aan de waarheid of de dwaling 
wordt gemaakt.’ De stelling valt dan uiteen in twee delen: ‘a. Het arbeidsveld der Katholieke pers omvat zoowel 
in theorie als in practijk de bevordering van vooruitgang op alle gebied: zedelijk, geestelijk en stoffelijk. b. Het is 
een eisch van overwegend belang, dat uitgevers, redacteuren en allen, die aan de Katholieke pers medewerken, 
bovenal zijn menschen van beginselen, die hun taak als een hoogere roeping opvatten, als een strijd voor de zaak 
der menscheid en voor de zaak van God en die het werken aan de pers beschouwen als een apostolaat.’

347  Van Zeyl, Offi cieel verslag, 75-76.
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349  Zie ook: Van Xanten, Katholieken, 289-291.
350  In 1910 herhaalde bisschop Leijten zijn waarschuwing: ‘Wij achten ons verplicht die waarschuwing nogmaals 

in herinnering te brengen en met nadruk onze afkeuring uit te spreken over de weelde welke inzonderheid jonge 
geestelijken zich veroorloven door hoge prijzen te besteden voor wijn en het opvoeren van feestmalen. Ook 
het aanleggen van feestmalen onder de vastentijd geeft aanstoot onder leken !’ in: Instructio pro Congregatio 
Parochorum et Rectorum, bisdom van Breda.

351  HB. nr. 2271, 19 september 1908.
352  Ibidem.
353  Van Zeyl, Offi cieel verslag, 175-176.
354  Van Xanten, Katholieken, 284-285.

omgeving hadden bezocht. Zo was het Koningshuis in 1906 en 1907 aanwezig 
om medeleven te betonen aan de slachtoffers van de watersnood in 1906, nu was 
de bisschop hier om te zien wat al tot stand gekomen was van het katholieke 
organisatieleven. De aanwezigheid van het burgerlijke gezag was belangrijk, 
omdat deze ‘niet in die eere gehouden worden waarop het aanspraak heeft, en 
ook het geestelijke gezag wordt geraakt. Moge dit veranderen.’353

Van Waesberghe’s oproep lag in de lijn van de mededelingen die Petrus 
Hopmans op de Derde Bredase Katholiekendag met goedkeuring van de bisschop 
had gedaan en waarbij hij het bisschoppelijk gezag over de katholieke aktie en de 
vakvereniging sterk had onderstreept.354 De verhouding tussen Van Dalsum en 
de offi ciële kerk was nu openlijk verstoord. 

Besluit

In de negentiende eeuw en tot ver in de twintigste eeuw was veel land in Zeeuws-
Vlaanderen, vooral in het oostelijk deel, in vreemde handen. Hierdoor verkeer-
den boeren-pachters en landarbeiders in een economisch afhankelijke positie 
ten opzichte van landeigenaren en rentmeesters en leefde een groot deel van de 
bevolking in bittere armoede.

Bij zijn aanpak van die armoede liet Van Dalsum zich inspireren door Rerum 
Novarum, Graves de communi re en de actieprogramma’s van de ‘abbés démocrates’. Novarum, Graves de communi re en de actieprogramma’s van de ‘abbés démocrates’. Novarum, Graves de communi re
Met behulp van kapelaan Th. Buijsrogge trachtte Van Dalsum de afhankelijkheid 
van de arbeiders en kleine pachtboeren te verkleinen of ongedaan te maken door 
te ijveren voor betere pachtcontracten en een gezonder kredietstelsel. Zij stimu-
leerden de bevolking tot de oprichting van boerenbonden en boerenleenbanken. 
De kerkelijke overheid steunde het initiatief. In navolging van de ‘abbés’ wilde Van 
Dalsum zoveel mogelijk ‘kleine luyden’ bij zijn hervormingen betrekken. Daarom 
was hij voor boerenbonden die ook openstonden voor arbeiders en kleine midden-
standers die op een of andere wijze bij het landbouwbedrijf betrokken waren. 

bladen, maar ook het gedrag van sommige Katholieke geestelijken, waar zij 
ijverden tegen het blad dat de stelling verdedigt dat de geestelijken als zoodanig 
niet moeten staan tusschen maar boven de parochianen en het openbare leven 
moeten dienen (sociale actie) en niet willen heerschen (politieke actie). Mocht 
deze vraag door den inleider bevestigend worden beantwoord, dan wijkt zijn 
oordeel af van de meening in deze streek, zoals deze zich uit in de huisgezinnen, 
in de herbergen, op straat en op markt. Deze vraag houdt verband met stelling 
II.346 En ik zou de vraag zóó kunnen omschrijven: Moet de Katholieke pers de 
waarheid dienen of eene partij?’ 

Volgens J. van Zeyl liet de vergadering herhaaldelijk haar afkeuring en ontevreden-
heid blijken over het optreden van Van Dalsum. Hem werd het woord ontnomen, 
toen hij kritiek uitte op het doen en laten van enkele kiesverenigingen.347 Bogaardt 
was verbaasd over Van Dalsums kritiek. Hij had enkel de grote lijnen geschetst 
en wilde zich nu niet uitlaten, ‘daar hij alsdan het pro en contra eerst zou moeten 
hooren’.

De reactie vanuit het gehoor in de zaal was volgens een latere briefschrijver 
hoge heren onwaardig geweest: Van Dalsum werd door jonge geestelijken en de 
deftige burgerij uitgefl oten en gehoond, waarbij de woede onder de bevolking 
vanwege deze behandeling door Van Dalsum zelf werd ‘tegengehouden’.348

In de lezing over de drankbestrijding, die hij zelf niet bijwoonde, werd Van 
Dalsum persoonlijk en openlijk aangevallen door prof. G. Huys van het semina-
rie Ypelaer. Deze meende naar aanleiding van een artikel van Van Dalsum in De
Zeeuwsche Koerier over diens persoon te kunnen spreken. Ondanks tegenwerpingen Zeeuwsche Koerier over diens persoon te kunnen spreken. Ondanks tegenwerpingen Zeeuwsche Koerier
van de voorzitter meende Huys dit zeker te kunnen doen, omdat Van Dalsum op 
de vorige katholiekendag in Bergen op Zoom (1904) naar zijn mening ook niet 
passende opmerkingen had gemaakt. Van Dalsum vroeg toen bij de lezing over de 
drankbestrijding aandacht voor de aanwezigheid van wijnkelders in pastorieën.349

Waarschijnlijk had hij waarheid gesproken, gezien de latere waarschuwingen van 
bisschop Leijten aan de geestelijken in 1909 en 1910 tegen overdreven weelde en het bisschop Leijten aan de geestelijken in 1909 en 1910 tegen overdreven weelde en het bisschop Leijten
opvoeren van feestmalen. Deze opmerking bleef Van Dalsum achtervolgen.350 De 
beschuldiging van Huys dat Van Dalsum op de vorige Katholiekendag gezegd zou 
hebben ‘als zou de geestelijkheid zich niet gelegen laten aan de drankbestrijding’, 
was bovendien volgens Van Dalsum geheel onjuist.351 Huys verontschuldigde zich 
later enigszins over zijn uitlating in een ingezonden brief in Het Hulsterblad.Het Hulsterblad.Het Hulsterblad 352

De Vierde Bredase Katholiekendag in Hulst werd door deze perikelen vertroebeld. 
Van Zeyl maakte in het offi ciële verslag melding van de ophef rond Van Dalsum. 
Of Van Zeyl –hoofdredacteur van het politieke blad Zelandia en felle tegenstander Zelandia en felle tegenstander Zelandia
van Van Dalsum – een strikt objectief verslag maakte, is niet te achterhalen. Bij 
de afsluiting van de Katholiekendag deed voorzitter Joseph van Waesberghe 
een ferme oproep tot passende gehoorzaamheid aan het kerkelijke en burger-
lijke gezag, toen hij eerst in dankbaarheid herinnerde aan het feit dat zowel het 
hoogste burgerlijke als het hoogste kerkelijke gezag binnen een jaar Hulst en 

(Endnotes)
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voor meisjes (Hulst). Ook katholieke Liefdehuizen functioneerden al geruime 
tijd (Groenendijk, Hulst). De zorg voor het onderwijs en de Liefdehuizen lag in 
handen van West-Brabantse religieuze congregaties.

De besturen van de katholieke kiesverenigingen tenslotte zochten in de 
verkiezingsstrijd tegen Van Dalsum steun bij de kerkelijke overheid, die op haar 
beurt hen nodig had om de strijd tussen de katholieke kranten te begraven. De 
kerkelijke overheid, die zich aanvankelijk formeel buiten het confl ict hield, voel-
de zich echter aangesproken door Van Dalsums scherpe kritiek dat de kerk de 
scheiding tussen kerk en staat niet wilde erkennen. Volgens Van Dalsum bewoog 
de kerk zich bij de uitbouw van de katholieke organisatie op het publieke domein 
en had zij bij haar openlijke steun aan de katholieke kiesverenigingen enkel oog 
voor haar eigen belangen.

De Vierde Bredase Katholiekendag die in 1908 in Hulst plaatsvond, besteedde 
geen enkele aandacht aan de sociale problemen in de streek, maar benadrukte 
gehoorzaamheid aan het kerkelijk en burgerlijk gezag. Deze manifestatie kon 
de tegenstellingen niet verbloemen en vroeg van de katholieken en de katho-
lieke pers gehoorzaamheid aan de bisschop in de strijd voor de katholieke zaak. 
Voorzitter J.F.A.M. van Waesberghe onderstreepte ook het belang van gehoor-
zaamheid aan het burgerlijk gezag.

Deze openheid kwam voort uit de wil om sociaal-economische verbeteringen 
ten goede te laten komen aan de gehele samenleving. Daarom was Van Dalsum 
ook voorstander van interconfessionele boerenbonden. Dit zou de harmonie 
in de samenleving bevorderen. Het lukte hem echter niet deze in Oost-Zeeuws-
Vlaanderen tot stand te brengen. Om dezelfde reden meldde hij ‘zijn’ banken 
aan bij de neutrale Centrale in Utrecht en niet bij de rooms-katholieke in 
Eindhoven. 

In navolging van de ‘abbés démocrates’ wilde Van Dalsum niet dat de boeren-
bonden zich leenden voor de katholieke kiesverenigingen of katholieke partij-
vorming. Daarom gold voor de leden een statutair verbod om zich namens de 
boerenbond kandidaat te stellen bij verkiezingen. Van Dalsum was dus geen voor-
stander van confessionele politiek. Evenals de ‘abbés démocrates’ meende hij dat 
de behartiging van het algemeen belang erdoor in gevaar kwam. Voor zijn ideeën 
vond Van Dalsum een podium in Het Hulsterblad en Het Hulsterblad en Het Hulsterblad De Zeeuwsche Koerier. De Zeeuwsche Koerier. De Zeeuwsche Koerier

Verschillende factoren waren debet aan de groeiende spanningen tussen Van 
Dalsum, de gegoede katholieken en de kerkelijke overheid. Er was niet alleen 
de standenmaatschappij die een wereld van onbekendheid en onbegrip tussen 
mensen deed voortbestaan. De kerkelijke overheid zag de sociale kwestie in 
de eerste plaats als een godsdienstig en zedelijk vraagstuk. De oplossing ervan 
bestond in een vroom christelijk leven. Arbeiders en patroons dienden hun 
plichten te kennen. Van Dalsums aanpak van de rechtspositie van de arbeiders 
en de armoedeproblematiek was echter een directere en andere dan die van de 
parochiale geestelijkheid die devotionaliteit en persoonlijke vroomheid als eerste 
wapens inzette. De inspiratie voor de actieprogramma’s haalde Van Dalsum bij 
de ‘abbés démocrates’. Van Dalsums aanpak en zijn publicaties over het pacht-
contract riepen weerstand op bij landeigenaren, rentmeesters en gegoede, zelf-
standige boeren. 

Ook katholieke notabelen in de katholieke kiesverenigingen, onderwie de 
grote zelfstandige boeren, keerden zich tegen Van Dalsum. Zij waren beducht 
voor zijn mogelijke kandidatuur bij de provinciale en landelijke verkiezingen. 
Het politieke blad Zelandia, opgericht door de katholieke kiesvereniging met een 
politieke doelstelling en waarvan bijna alle katholieke geestelijken in de regio 
aandeelhouder waren, bestreed Van Dalsum en diens aanhang. 

Bovendien laade Van Dalsum als leek het odium op zich de pauselijke encyclieken 
en de bijbel te kunnen interpreteren. Hiermee bewoog hij zich op een terrein dat 
in de doorsnee katholieke wereld van die dagen uitsluitend aan de geestelijkheid 
en in het bijzonder aan de kerkelijke leiding werd toebedacht. De mondigheid 
van de leek werd niet op prijs gesteld.

Verder stonden er voor de kerkelijke overheid ook materiële belangen op 
het spel. De vormgeving van de katholieke identiteit in het dekenaat Hulst 
was al vóór 1910 ver gevorderd door de stichting van katholiek lager onderwijs 
(St. Jansteen, Hulst, Hontenisse) en een vorm van katholiek middelbaar onderwijs 
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1  Niet bewaard gebleven brief van Van Dalsum aan Van Zeijl, 30 september 1908.

De breuk met de kerk 
(1908-1910)

 ‘Ons ideaal was eenmaal notaris te zijn der kleine luyden. Wij zijn in Hulst inderdaad 
notaris geweest van den kleinen man, zijn vriend, zijn raadgever, zijn helper. Dit werd 
ons misgund en, opdat wij niet zouden kunnen blijven, moest ons elke gelegenheid 
worden benomen om iets te verdienen.’ (Van Dalsum in: DV/245)worden benomen om iets te verdienen.’ (Van Dalsum in: DV/245)worden benomen om iets te verdienen.’ (Van Dalsum in: DV

In dit hoofdstuk komt de escalatie van het confl ict tussen Van Dalsum en de kerk aan 
de orde. Om hun macht te behouden zochten de notabelen steun bij de geestelijkheid. 
Op zijn beurt verlangde de geestelijkheid de hulp van de notabelen om het confl ict 
tussen de katholieken onderling en tussen de regionale katholieke kranten op te 
lossen. De overname van De Zeeuwsche Koerier door De Zeeuwsche Koerier door De Zeeuwsche Koerier Zelandia bracht geen oplossing, Zelandia bracht geen oplossing, Zelandia
maar verscherpte het confl ict. Van Dalsum gaf een eigen krant uit, De Volkswil, om De Volkswil, om De Volkswil
zijn katholieke geluid te kunnen laten horen. Het tegenoffensief van bisschop Leijten 
bestond in Van Dalsums kerkelijke uitsluiting. Aan katholieken werd het verboden 
De Volkswil te drukken, te lezen of te verspreiden. Onderzocht werd op welke wijze De Volkswil te drukken, te lezen of te verspreiden. Onderzocht werd op welke wijze De Volkswil
in de verschillende parochies van het dekenaat hierop gereageerd werd. Niet alleen 
kerkelijk, ook maatschappelijk geraakte Van Dalsum in een geïsoleerde positie.

Het beleid van het bisdom van Breda en de rol van 
pastoor-deken J.B.F. Brouwers

De door de verkiezingen opgelopen strijd in Hulst tussen de beide katholieke 
richtingen, met elk een eigen weekblad als spreekbuis, moet de leiding van het 
bisdom hoog hebben gezeten. De persoonlijke verhouding tussen Van Zeyl en 
Van Dalsum kwam steeds meer op scherp te staan. Van Dalsum sprak Van Zeyl 
aan op zijn verslaggeving van de Katholiekendag.1 Van Zeyls reactie was dat niet 
Van Dalsum, maar alleen de bisschop van Breda hem over zijn journalistieke 

4 

Pamfl et tegen Van Dalsum uit de verkiezingsstrijd van juni 1910 (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst) 
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2  AOKH, VDA, brief Van Zeijl aan Van Dalsum, waarschijnlijk 6 oktober 1908. 
3  ZK. nr. 1260, 3 oktober 1908. 
4  ZL. nrs. 91-97, november 1908. Mogelijk zinspeelde pastoor P.J. Plasschaert op een tekst in La Divina Commedia, 

Paradijs, 19e zang, de verzen 40-55.
5  GAH, APHU, toegangsnr. C.1, inv. nr. D6: ‘Breda 2 jan. 1908. (...) Quae designatio ne publicetur cum visum sit ephe-

meridum redactores censorem non cognoscere’ (Deze benoeming moet niet bekend gemaakt worden, aangezien ik 
het beter vind dat de redacteurs van het dagblad niet weten wie de censor is). 

6  De ‘offi ciële’ katholieke pers kreeg door de lokale bisschop een censor toegewezen. Vooral beneden de rivieren was 
soms nog plaats voor een concurrerende uitgave met een katholieke strekking. Deze kreeg dan geen censor en miste 
dus de steun van de geestelijkheid, aldus J. Hemels in brief van 9 april 2005.

7  Ch. Verhaak sprak eind november 1908 de verwachting uit dat hij ‘binnenkort’ de krant aan zijn zoon zou overdoen. 
GAH, APHU toegangsnr. C.I, inv. nr. D6, brief Ch. Verhaak aan Brouwers, 17 november 1908.

8  Een concept of afschrift van deze brief, met de nodige doorhalingen en in het handschrift van P. Hopmans, gedateerd 
op 5 oktober 1908, werd aangetroffen in het parochiearchief. Leijten zelf schreef bovenaan ‘dit verzond ik aan Van 
Dalsum (...).’

9  AOKH, VDA, afschrift brief van notaris Van Dalsum ‘Aan Monseigneur’, 6 oktober 1908.
10  TNC. nr. 5215, 22 oktober 1908.

ruim 150 abonnees erbij gekregen had. Het vasthouden van zijn lezersbestand was 
voor Verhaak dus van belang, wilde De Zeeuwsche Koerier blijven voortbestaan. De Zeeuwsche Koerier blijven voortbestaan. De Zeeuwsche Koerier
Bovendien had zijn zoon de zaak voor een groot bedrag overgenomen. 

Het was voor Verhaak een moeilijke en emotionele beslissing, maar wellicht 
zag hij in het samengaan met Zelandia toch een overlevingskans voor zijn krant. Zelandia toch een overlevingskans voor zijn krant. Zelandia
De voorwaarden van de kant van Zelandia waren niet mals: Verhaak moest niet Zelandia waren niet mals: Verhaak moest niet Zelandia
alleen zijn uitgangspunten laten varen, maar ook zijn vriend Van Dalsum laten 
vallen én zwijgen tegenover zijn zoon, de hoofdredacteur. Vooral de getoonde 
emotie in de briefwisseling doet vermoeden dat er druk van kerkelijke zijde op 
hem is uitgeoefend en dat de economische motieven toch niet de eerste beweeg-
redenen waren om naar het andere kamp over te lopen. Een belangrijke aanwijzing
 hiervoor is een afschrift van een brief van Van Dalsum aan bisschop Leijten. 
Van Dalsum antwoordde op een niet bewaarde brief van Leijten,8 waarin deze 
schreef in hoge mate gegriefd te zijn, omdat Van Dalsum niet wilde luisteren 
naar de welgemeende en vaderlijke vermaning om de eendracht in de streek te 
bevorderen. Van Dalsum schreef dat niet híj de eendracht verstoorde, tenzij onder 
eendracht wordt verstaan ‘het samengaan met menschen die het vertrouwen des 
harten niet hebben van het Katholieke volk in deze streek’. Hij beklemtoonde 
niet enkel het vertrouwen, maar zelfs liefde te ondervinden van katholieke 
arbeiders en burgers, achting te krijgen van katholieke vrouwen, sympathie 
in katholieke gezinnen: ‘Dwaal ik, dan dwalen zij met mij, maar dan dwalen 
ook Uwe geestelijken als zij zeggen dat hun volk hier een godsdienstig volk is. 
Want een godsdienstig volk kan niet zo algemeen dwalen in zake een door allen 
gekend persoon, die altijd denkt en spreekt en doet in het openbaar.’9

Van Dalsum bleek niet van zins in te binden. De Zeeuwsche Koerier deelde half De Zeeuwsche Koerier deelde half De Zeeuwsche Koerier
oktober mee dat Van Dalsum zich als katholiek voor de Kamerverkiezing van 1909 
kandidaat stelde tegenover elke kandidaat van de katholieke kiesverenigingen in 
het district, ook al zou dit de huidige afgevaardigde Fruytier zijn. Hij was bereid 
zijn kandidatuur in te trekken, indien de katholieke geestelijkheid in het district 
bijtijds ruiterlijk verklaarde gedwaald te hebben in haar optreden tegenover 
hem.10 Mogelijk had men vanaf dit moment vanuit het bisdom een nieuwe weg 

taak mocht onderwijzen.2 Eind september feliciteerde Van Dalsum Van Zeyl met 
diens zilveren jubileum als journalist en maakte duidelijk waarom Van Zeyl zich 
als hoofdredacteur van Zelandia wel gelukkig moest voelen. Hij had daar immers Zelandia wel gelukkig moest voelen. Hij had daar immers Zelandia
een vaste aanstelling, in tegenstelling tot zijn korte verblijf bij Het Huisgezin en Het Huisgezin en Het Huisgezin
de Katholieke Illustratie.3 In zijn artikel sprak hij de redacteur vooral aan op diens 
stelling dat de staat de bron van het recht moest zijn, terwijl Van Dalsum meende 
dat politieke actie niet vóór sociale actie mocht gaan.

In het najaar van 1908 traden de tegenstellingen nog meer in de openbaarheid 
door een reeks anonieme artikelen in Zelandia,Zelandia,Zelandia  waarin De Zeeuwsche Koerier en Van Zeeuwsche Koerier en Van Zeeuwsche Koerier
Dalsum belasterd werden. De Zeeuwsche Koerier werd zelfs socialistisch genoemd De Zeeuwsche Koerier werd zelfs socialistisch genoemd De Zeeuwsche Koerier
en ervan beschuldigd pornografi sche stukken te hebben gepubliceerd. Slechts één 
tegenstander van De Zeeuwsche Koerier en Van Dalsum durfde onder eigen naam De Zeeuwsche Koerier en Van Dalsum durfde onder eigen naam De Zeeuwsche Koerier
zijn kritiek in verschillende artikelen te verwoorden: pastoor P.J. Plasschaert van 
Zuiddorpe en Koewacht. Zijn veelal retorische teksten logen er niet om: ‘Hoelang 
nog willen wij die man, die toch een vreemdeling in Zeeuws-Vlaanderen is, nog 
dulden? Een leek als Van Dalsum moest encyclieken beter leren lezen en weten 
dat een encycliek van de diepzinnige Leo XIII geen krantenartikel is dat men bij 
zijn ontbijt leest.’ Thomas van Aquino kon hij helemaal niet begrijpen, want ‘die 
adelaar zweeft zeker veel te hoog’.4 Hij benadrukte dat men als katholiek de pries-
ters en hun bisschop niet kon aanvallen en schermde met het socialistisch gevaar 
dat ook voor de katholieke bevolking van Zeeuws-Vlaanderen op de loer lag. 

Nu de krantenartikelen ook rumoer onder de Hulsterse bevolking veroorzaak-
ten, leken deken en bisdom het van groot belang te vinden zelf sturing te geven 
aan het zoeken naar een oplossing. Zelandia werd in het oog gehouden door de Zelandia werd in het oog gehouden door de Zelandia
aanstelling van een geheime censor in de persoon van deken J.B.F. Brouwers. 
De bisschop achtte het beter dat de redactie niet wist wie de censor was.5 Een 
verklaring werd aan Brouwers in deze brief niet gegeven. Het lijkt erop dat het 
bisdom grote controle wilde houden om zijn doel te bereiken en zich tegelijk 
wilde indekken bij mislukking.6

In Sas van Gent waren de leiding en het hoofdredacteurschap van De Zeeuwsche 
Koerier rond 1902 overgegaan van vader Ch. VerhaakKoerier rond 1902 overgegaan van vader Ch. VerhaakKoerier  op zoon M. Verhaak, hoewel 
Ch. Verhaak nog wel eigenaar bleef.7 Onduidelijk blijft wie in het najaar van 1908 
de allereerste stap zette om De Zeeuwsche Koerier naar het andere kamp over te laten 
gaan, deken Brouwers of deze Ch. Verhaak, die intussen burgemeester van Beek en  of deze Ch. Verhaak, die intussen burgemeester van Beek en  of deze Ch. Verhaak, die intussen burgemeester van Beek
Donk was geworden. Ook blijft het de vraag of inderdaad, zoals Ch. Verhaak zelf 
schreef, de katholieke zaak de doorslag gaf. Zeker is dat ook economische motieven
een rol speelden. Verhaak benadrukte voortdurend beide, maar in genoemde volg-
orde. Economisch belang moet niet uitgesloten worden, daar Zelandia fi nancieel-Zelandia fi nancieel-Zelandia
krachtige aandeelhouders had en De Zeeuwsche Koerier bij het verliezende kamp De Zeeuwsche Koerier bij het verliezende kamp De Zeeuwsche Koerier
dreigde te gaan behoren. Ook al schreef Verhaak verheugd in december 67 lezers 
gewonnen te hebben, hij moest bij fusie rekenen op een groot verlies aan lezers 
uit het kamp van Van Dalsum. Brouwers berichtte hem dat Zelandia in december Zelandia in december Zelandia
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11  GAH, APHU toegangsnr. A. II, inv. nr. 115, brief Ch. Verhaak aan J. Brouwers, 17 november 1908 en verklaring M. 
Verhaak in ZL. van 29 mei 1909. 

12  Ibidem, brief van 17 november 1908.
13  Ibidem, brief Brouwers aan Verhaak, 20 november 1908; cursivering van onderstreepte woorden in de brief.
14  Ibidem, brief Verhaak aan Brouwers, 25 november 1908.
15  Ibidem, brief Hopmans aan Brouwers, 2 december 1908.

verwaandheid na te streven, haat en tweedracht zaaien en de krachtige 
ontwikkeling der Katholieke Partij beletten.(...) Laat De Zeeuwsche Koerier die De Zeeuwsche Koerier die De Zeeuwsche Koerier
mannen loslaten, dan treedt de verzoening zelf in.’13

Brouwers zei geen voorstel te vinden in de brief van Verhaak en verwees naar 
bestuur en redactie van Zelandia. Overigens wilde hij bemiddelen, indien dit tot 
de verzoening zou kunnen bijdragen.

Verhaak beklemtoonde in een nieuwe brief dat hij deze vredespoging niet 
ondernam vanwege een dalend aantal abonnees.14 Het aantal lezers in het Land 
van Hulst was sinds zijn vertrek uit Sas van Gent zelfs toegenomen. Verder wilde 
hij beslist niet rechtstreeks in contact treden met personen uit de katholieke kies-
vereniging of Zelandia, maar wellicht wilde Brouwers toch bemiddelen. Volgens 
Verhaak diende naar verzoening te worden gezocht vanuit een basis van vertrou-
wen. Belangrijk was daarbij dat beide partijen schuld erkenden voor het ontstane 
confl ict en dat verdere polemisering diende te worden vermeden. Er mochten 
dus geen negatieve publicaties verschijnen tijdens de onderhandelingen. De ene 
partij moest onder ogen zien dat de katholieke organisatie recht van bestaan had, 
terwijl de andere partij haar kritiek op katholieke onderwijzers aan openbare 
scholen en hun vakvereniging moest staken. Verder moest iedereen bevorderen 
dat beide kranten berichten en advertenties aangeleverd kregen. Wederzijdse 
polemieken mochten slechts in een hoffelijke vorm gevoerd worden. Verhaak 
pleitte verder voor de vorming van een redactieraad, waarin vertegenwoordigers
van de redactie en de katholieke kiesvereniging zitting moesten krijgen. De 
pastoor-deken zou als vijfde lid moeten worden toegevoegd. Deze raad diende 
twee keer per jaar bijeen te komen. In verkiezingstijd zo snel mogelijk om beide 
bladen en de kiesvereniging van advies te dienen. Het verleden moest men laten 
rusten en personen die zich in deze strijd hadden laten horen, niet langer tegen-
werken in de uitoefening van hun beroep. Opmerkelijk is dat hier de tegenwerking 
gememoreerd wordt, die Van Dalsum in zijn notariaat ondervond, zonder dat 
diens naam genoemd werd. 

De betrokkenheid van het bisdom van Breda bij de verzoening bleek uit het 
overleg dat Brouwers voortdurend met de bisdomleiding had over de te varen koers. 
Secretaris Hopmans en bisschop Leijten schreven zijn handelwijze en brieven zeer 
correct te vinden.15 De voorstellen van Verhaak betreffende de instelling van een 
redactieraad met de omschreven taak kregen geen goedkeuring van de bisdom-
leiding en waren ’geheel onaannemelijk’. Verhaaks verzoek om het verleden te 
laten rusten was ‘niet duidelijk, daarin zal wellicht ook wijziging moeten komen’. 
Verder werd Brouwers waar mogelijk steun toegezegd ‘nu hij op de goede weg is’.

gezocht in de benadering van de eigenaar van De Zeeuwsche Koerier ten einde Van De Zeeuwsche Koerier ten einde Van De Zeeuwsche Koerier
Dalsum toch te kunnen neutraliseren. Niet voor niets beklemtoonde Ch. Verhaak
dat ideële motieven bij hem voorop stonden.11

Om een goed inzicht te hebben in het kerkbeeld van Van Dalsum en de 
vorming van zijn oordeel in deze zaak is het van belang nauwkeurig de groei 
van het grote confl ict te volgen. Er bleken al eerder initiatieven te zijn ontplooid 
om Ch. Verhaak te verzoenen met zijn vorige tegenstanders, die nu het bestuur 
van Zelandia vormden. Verhaak schreef Brouwers op 17 november 1908 in een 
streng vertrouwelijke brief: 

 ‘Nu gaat mijn zaak binnenkort in handen van mijn zoon over en waar ik geen 
ander doel met mijn blad had en nog heb dan te strijden voor ’t waarachtig 
belang van Kerk en Staat (richting Encycliek Rerum Novarum) komt in de 
ontwerpacte van overdracht een clausule voor omtrent die richting. Hoewel ik 
het optreden van Zelandia verderfl ijk acht voor de ware belangen van het volk Zelandia verderfl ijk acht voor de ware belangen van het volk Zelandia
en ik het optreden vroeger tegen mij en later tegen mijn zoon hatelijk en glad 
verkeerd noem, wil ik toch, nu er sprake is van verzoening, het mijne bijdragen 
(hoewel veel in mij er zich tegen verzet) om voor de toekomst het verledene te 
kunnen vergeten en met onderlinge waardeering en steunverleening den strijd 
tegen de ontkerstening en voor de goede zaak te kunnen voortzetten.’12

Verhaak verwachtte antwoord op zeer korte termijn. Zo niet, dan was de zaak 
voor hem afgedaan.

Deken Brouwers opereerde voorzichtig, maar duidelijk. Blijkbaar achtte hij het 
wijs zijn eigen visie en voorkeur aan Verhaak duidelijk te maken, maar hij deed 
dit op hoffelijke wijze. Brouwers schreef hem een vertrouwelijke brief, waarin 
hij zijn waardering uitsprak voor de opening die Verhaak maakte. Duidelijk gaf 
hij zijn visie weer op beide bladen en de zaak waarvan zij de spreekbuis waren. 
Hij deed dit onverbloemd: 

 ‘Ik veroorloof mij de vrijheid, omtrent den geest die beide bladen ademen, 
volkomen met U van gevoelen te verschillen. Mijne waarneming strekt zich 
uit over de laatste vijf jaren en aan de goede bedoeling der redacties wil ik nu 
eens niet tornen. De Zelandia houdt zich vast aan de Katholieke organisatie, Zelandia houdt zich vast aan de Katholieke organisatie, Zelandia
wettig en normaal in deze streek gesticht, en wel verre van haar optreden 
verderfelijk te noemen acht ik hetzelve integendeel een zegen voor dit gewest. 
Deze woorden heb ik zelf vernomen uit den mond der hoogste Kerkelijke 
overheid! En met dit gevoelen stemmen alle geestelijken, mag ik zeggen, van 
mijn Dekenaat in! De Zeeuwsche Koerier heeft zich van de wettige Katholieke De Zeeuwsche Koerier heeft zich van de wettige Katholieke De Zeeuwsche Koerier
organisatie losgemaakt en loopt hiermede zeker niet in de richting van Rerum 
Novarum; nog veel minder gaat het blad in die richting door voortdurend 
mannen aan het woord te laten, die eveneens aan de organisatie den rug 
toekeeren, het gezag der geestelijken, die voeling houden met hun bisschop, 
aan wien die mannen zelf de gehoorzaamheid hebben opgezegd, bij het volk onder-
mijnen, de eenvoudige menschen misleiden, om in hunne voorbeeldelooze 
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16  GAH, APHU, toegangsnr. A. II, inv. nr. 115, brief Hopmans aan Brouwers, 10 december 1908.
17  Ibidem, brief Brouwers aan Verhaak , 14 december 1908.
18   Ibidem, brief van Verhaak aan Brouwers 19 december 1908.
19  Ibidem, brief 19 december 1908.
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Niet bewaard gebleven is een brief van Verhaak aan BrouwersNiet bewaard gebleven is een brief van Verhaak aan BrouwersNiet bewaard gebleven is een brief van Verhaak  van 24 december, waarin enkele personen ter sprake 
kwamen die naar zijn mening de verhouding tussen de katholieke kampen ernstig vertroebeld hadden.

vereniging bezield waren met gevoelens die een eervolle vrede mogelijk konden 
maken. ‘De woorden dat Zelandia bij haar verweer de grenzen der bezadigdheid Zelandia bij haar verweer de grenzen der bezadigdheid Zelandia
mogelijk weleens overschreden kan hebben, klinken als eene bespotting der 
werkelijkheid.’19 Verhaak meldde een aantal voorbeelden, waaronder de vervol-
ging van zijn zoon. Het meest stak hem het socialistische etiket dat de Zeeuwsche 
Koerier voortdurend kreeg opgeplakt. Hij stond erop dat beide bladen gelijk Koerier voortdurend kreeg opgeplakt. Hij stond erop dat beide bladen gelijk Koerier
behandeld zouden worden, ook bij de advertentiewerving. Over andere punten 
dacht hij overeenstemming te kunnen bereiken. Zoals de zaak er nu bijstond 
en omdat er teveel gevraagd werd, wilde hij niet hebben dat zijn naam en het 
overleg openbaar gemaakt werden. Het moet Verhaak zwaar gevallen zijn te 
bemerken dat Zelandia zich hautain opstelde. Hij kon het niet laten om tegenover Zelandia zich hautain opstelde. Hij kon het niet laten om tegenover Zelandia
Brouwer, die zo achter de koers van Zelandia stond, zijn vriend en boegbeeld van Zelandia stond, zijn vriend en boegbeeld van Zelandia
De Zeeuwsche Koerier, bij het post scriptum op te voeren: ‘P.S. Dat Van DalsumDe Zeeuwsche Koerier, bij het post scriptum op te voeren: ‘P.S. Dat Van DalsumDe Zeeuwsche Koerier  nu 
eigenlijk mijn blad nog niet kapot maakt, blijkt wel uit het feit dat sedert één 
december jl. 67 nieuwe lezers zijn ingekomen.’ 

Brouwers zegde toe met Zelandia te onderhandelen omtrent punt een en dit als Zelandia te onderhandelen omtrent punt een en dit als Zelandia
volgt te lezen: ‘De Zeeuwsche Koerier en de De Zeeuwsche Koerier en de De Zeeuwsche Koerier Zelandia, beide het verleden betreurende, beide het verleden betreurende, beide het verleden betreurende
hebben besloten alle twistgesprekken te staken en in goede verstandhouding 
de Katholieke belangen op politiek en sociaal gebied te bevorderen. Of moet ik 
de onderstreepte woorden geheel weg laten?’20 Ten aanzien van punt vier stelde 
Brouwers dat niemand zich als particulier aan De Zeeuwsche Koerier zou willen De Zeeuwsche Koerier zou willen De Zeeuwsche Koerier
verbinden, omgekeerd evenmin. Brouwers gaf hiermee eigenlijk toe wat in het 
verleden in tegengestelde zin gebeurd was:

 ‘En wat zal ons, geestelijken, dan nog beletten, om bij gelegenheid aan 
menschen te zeggen: “denkt ook eens aan De Zeeuwsche Koerier die bij vele Zeeuwsche Koerier die bij vele Zeeuwsche Koerier
lezers van ons dekenaat de goede zaak voorstaat?” De Zelandia moge schuld Zelandia moge schuld Zelandia
hebben, maar toch alléén wat den vorm, niet wat de zaak betreft, en dan is dat 
nog gewoonlijk gebeurd zonder voorkennis van ’t Bestuur.’

Hiermee werd het solistische optreden van redacteur Van Zeyl afgekeurd.
De kerstdagen van 1908 bracht Verhaak door bij familie in Gelderland. Ook 

daar hield de zaak hem bezig, waarbij de fi nanciële belangen een grote rol bleven 
spelen. Opnieuw werd zijn punt vier, de gelijke behandeling bij advertenties, 
de kern van een volgende brief. Daarin schreef hij Brouwers wel te vertrouwen, 
maar de overige heren geestelijken niet. Zij waren immers aandeelhouders van 
Zelandia. Bovendien deelde Zelandia hun politieke inzichten. Steun voor De
Zeeuwsche Koerier mocht men vanuit die hoek niet verwachten. Verhaak wilde Zeeuwsche Koerier mocht men vanuit die hoek niet verwachten. Verhaak wilde Zeeuwsche Koerier
zekerheid over de fi nanciële steun bij een overeenkomst. Want een overeen-

Brouwers schreef kort hierna een conceptovereenkomst die ook door secretaris 
Hopmans met de bisschop werd doorgesproken.16 Op 14 december kon deken 
Brouwers aan Verhaak berichten dat hij gesprekken had gehad met invloedrijke 
personen. Wat hij nu verwoordde waren ‘zijn eigen visie en zijn eigen woorden’. 
Door dit zo te zeggen kon hij de bisdomleiding uit de wind houden. Welnu, ‘uit 
katholiek beginsel’ kon hij de uitgestoken hand ter verzoening niet weigeren. Hij 
meende dat vrede te verkrijgen zou zijn op de volgende voorwaarden:

1e  De Zeeuwsche Koerier betreurt de katholieke organisatie en haar aanhang De Zeeuwsche Koerier betreurt de katholieke organisatie en haar aanhang De Zeeuwsche Koerier
in deze streek te hebben bestreden, terwijl Zelandia erkent in haar verweer Zelandia erkent in haar verweer Zelandia
de grenzen der bezadigdheid mogelijk weleens overschreden te hebben.

2e  Beide partijen sluiten zich aan bij de bestaande katholieke organisatie en 
verbinden zich die steeds te zullen erkennen en verdedigen.

3e  Men houdt zich aan de uitspraken der bisschoppen inzake het bijzonder 
onderwijs en aan hun voorschriften omtrent de katholieke organisatie van 
de onderwijzers in het bijzonder onderwijs, overigens zonder de r.k. onder-
wijzers aan de openbare school ooit als zodanig te zullen bestrijden.

4e  Zij verlangen gelijke behandeling van beide bladen, op het stuk van offi ciële 
berichten en advertenties die van de leiding van de r.k. kiesvereniging 
uitgaan.

5e  Zij zullen geen polemiek tegen elkaar voeren dan in hoffelijke vorm; beide 
bladen behouden ieder voor zich het recht om uitbreiding en verspreiding 
met geoorloofde middelen te voeren.

6e  Over het verleden zal in geen geval meer in het openbaar gesproken of 
geschreven worden.

7e  Hangende het overleg zullen geen stukken in de bladen geplaatst worden 
die de overeenkomst kunnen bemoeilijken.

Tenslotte wees hij erop dat een overlegcommissie voor de punten zes en zeven een 
novum zou zijn voor de bladen. Men zou deze eventueel later kunnen installeren, 
maar ‘alleen om te beslissen bij geschillen omtrent de aangenomen punten van alleen om te beslissen bij geschillen omtrent de aangenomen punten van alleen
overeenkomst’. Echter, een raad zoals Verhaak voorstelde, werd als ongebruikelijk 
en ongewenst gezien. Slechts wanneer geschillen over de overeenkomst zouden 
rijzen, zou hieraan gedacht kunnen worden. Ook Verhaaks pleidooi om de perso-
nen die in dit confl ict een rol hadden gespeeld, de hand te reiken, werd geacht 
‘overbodig te zijn’.

Feitelijk werden met deze veranderingen in Brouwers conceptovereenkomst 
enkele dringende wensen van de bisschop en diens secretaris naar voren gehaald. 
Brouwers wenste voortaan niet meer te spreken van een conservatieve en een 
vooruitstrevende partij onder de katholieken van dit gewest: ‘Wie toch zal de 
grenzen trekken? Wij streven er immers allen naar de Katholieke Sociale Actie te 
bevorderen, terwijl we streng willen vasthouden aan de Katholieke principen.’17

Verhaak had ernstige bedenkingen, vooral ten aanzien van de punten een 
en vier.18 Het leek er volgens hem op dat noch Zelandia noch de katholieke kies-Zelandia noch de katholieke kies-Zelandia
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‘ Men weet dat ik reeds meermalen heb gewezen op de fout van menigen dorps-
geestelijke, om zijn ambt te stellen tot bevordering van eenige candidatuur, 
de fout ook in het verlangen dat een burgemeester of een ander ambtenaar 
aangesteld door het burgerlijk gezag, als zoodanig zijn ondergeschikte is. 
Welnu, aan deze dwaling moet een einde komen, omdat zij praktisch den gees-moet een einde komen, omdat zij praktisch den gees-moet
telijke doet steunen op een paar menschen der parochie en niet op alle paro-alle paro-alle
chianen, omdat daaronder praktisch lijdt de weldoende volksactie, vermits, 
om ons te houden in deze streek, hij partij kiest vóór de menschen die hebben 
samengespannen tegen hen die de katholieke sociale actie hebben gebracht. 
Om aan die fout een einde te maken (...) zal ik voldoen aan het verlangen dat 
reeds geruimen tijd onder de menschen is, om het volgende jaar een candida-
tuur, uitgaande niet van de Kiesvereeniging maar van de volkswil voor de 
Tweede Kamer aan te nemen.’ 22

De pastoor van Zuiddorpe, P.J. Plasschaert, kreeg in Zelandia alle ruimte om op de Zelandia alle ruimte om op de Zelandia
voorpagina uit te halen, zowel naar de inhoud van het artikel als naar de persoon 
Van Dalsum.23 Verhaak betreurde de oplaaiende strijd. Met dit laatste artikel had Van  Verhaak betreurde de oplaaiende strijd. Met dit laatste artikel had Van  Verhaak
Dalsum zich onmogelijk gemaakt voor Dalsum zich onmogelijk gemaakt voor Dalsum zich Zelandia, zo schreef Verhaak aan Brouwers.24

Brouwers berichtte Verhaak in dit begin van het nieuwe jaar dat de formu-
lering van punt vier gehandhaafd bleef. Ook volgens notaris Dumoleyn diende 
dit zo geformuleerd te worden. Hij benadrukte dat Dumoleyn en de anderen 
werkelijk vergevingsgezind waren, sprak de hoop uit dat Verhaak nog steeds 
vrede wilde en verwachtte dat in dat geval alles goed zou komen.25 Blijkbaar was 
dit voor Verhaak voldoende om zijn bezwaren tegen punt vier te laten varen. 
Zijn zoon had hij ook op de hoogte gebracht van het vooroverleg.26 Het bisdom 
reageerde verheugd en tevreden nu beide weekbladen in gesprek waren.27

De fi nanciële risico’s bij een samengaan achtte Verhaak voor zijn blad echter 
onveranderd groot. Hij nam Brouwers in vertrouwen en meldde hem dat de 
buitenwereld intussen op de hoogte was van het overleg: ‘de pastoor van Steen 
had gezegd: de Koerier is Roomsch geworden !!’ Zijn zoon kreeg nu al veel opzeg-
gingen: ‘Mijn zoon schrijft mij dat uit een dorp geschreven is dat de helft der 
lezers met 1 april zullen bedanken als de Koerier tot de Zelandiapartij overgaat. 
Eén schrijft zelfs dat men zegt dat ik voor tweeduizend gulden omgekocht ben 
om Van Dalsum niet te steunen en niet toe te laten in de Koerier te schrijven.’ 
Verhaak hechtte geen al te groot belang aan deze verhalen, al groeide het aantal 
opzeggingen en vreesde zijn zoon voor de vijfendertigduizend gulden waarvoor 
hij de zaak had overgenomen. Kon bij de overeenkomst geen geheime clausule 
gemaakt worden, die voorzag in fi nanciële steun bij beduidende terugval van een 

komst betekende naar zijn stellige mening dat zijn blad veel lezers zou gaan 
verliezen. ‘Ik vertrouw dat u na ernstige overweging zult inzien dat dit punt niet 
buiten de onderhandelingen mag blijven. U kan niet willen dat ik het bestaan van 
mijn blad in de waagschaal stel.’21

Intussen schreef Van Dalsum opnieuw over het verpolitiekte christendom in 
De Zeeuwsche Koerier van 9 januari. Het moment kon niet slechter gekozen zijn, Zeeuwsche Koerier van 9 januari. Het moment kon niet slechter gekozen zijn, Zeeuwsche Koerier
nu het eerste overleg van de partijen voor de deur stond. Van Dalsum formu-
leerde zijn bekende visie:

De eerste pagina van de brief die Van Dalsum op Oudejaarsavond 1909 aan bisschop Leijten schreef, waarin 
hij een beroep op hem doet ‘om recht tegen enkele Uwer parochiegeestelijken van het dekenaat Hulst’ (Van 
Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)
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dringen tot zelfs goedgezind doch onjuist ingelichte kringen.(...) Waar de 
katholieke Pers zwak is, staat de Roomsche strijder weldra ontwapend, hij 
is tot machteloosheid gedoemd en de lust om den strijd vol te houden gaat 
ontbreken. Met politieke overwinningen is het voorgoed gedaan.’35

Pastoor Kerstens en zijn redactie kozen openlijk geen partij en deden er over dit 
heftige conflict zelfs volledig het zwijgen toe. Slechts enkele ingezonden brie-
ven, waarvan één zeer nadrukkelijk pro Van Dalsum en één scherp anti J. van 
Waesberghe, werden nog geplaatst.36 Toonde Kerstens, die al enige tijd tobde met 
een zwakke gezondheid, respect voor Van Dalsum?37 Langzaam zou Het Hulsterblad
opschuiven naar de nieuwe bladencoalitie en in 1913, kort na een politieke lezing 
van Van Dalsum in Hulst, nam het blad uiteindelijk eveneens afscheid van hem. 

Van Dalsum was er niet van op de hoogte, welk spel zich achter zijn rug 
had afgespeeld. Hij beschouwde De Zeeuwsche Koerier,De Zeeuwsche Koerier,De Zeeuwsche Koerier  en vooral oud-redacteur 
Ch. Verhaak, als een trouwe vriend. De gezamenlijke verklaring van Zelandia en Zelandia en Zelandia
De Zeeuwsche Koerier deed hem dan ook veel pijn: Zeeuwsche Koerier deed hem dan ook veel pijn: Zeeuwsche Koerier 38

 ‘Nog tot en met het nummer van 9 januari 1909, waarin ik defi nitief verklaar 
de candidatuur voor de Tweede Kamer te aanvaarden, is hij mij een trouwe 
vriend. En minder dan twee weken later gaan er geruchten dat de Koerier 
is omgekocht tegen mij. Ik kan dit niet geloven. (...) Hoewel dit bericht voor 
mij niet onverwacht kwam, deed het mij leed, omdat ik daardoor een vriend 
verloor dien ik als vriend had behandeld en over wiens welvaart door toe-
nemend abonnementental ik mij had verheugd.’39

Er was maar één reden te bedenken waarom de Zelandiapartij een knieval maakte 
voor De Zeeuwsche Koerier: angst voor een mogelijke verkiezingsoverwinning De Zeeuwsche Koerier: angst voor een mogelijke verkiezingsoverwinning De Zeeuwsche Koerier
van mij, zo meende Van Dalsum.40 Aangezien slechts enkele nummers van De 
Zeeuwsche Koerier zijn bewaard, kan geen volledig beeld worden gegeven van Zeeuwsche Koerier zijn bewaard, kan geen volledig beeld worden gegeven van Zeeuwsche Koerier
de wijze waarop het blad de eerste maanden na de samenwerking met Zelandia
omging met de mens Hendrik Albert van Dalsum, die zovele jaren zijn boegbeeld 
en advocaat was. Erg begrip- en tactvol was dat zeker niet, zoals bleek uit het feit 
dat enkele jaren later lezers er fi jntjes op werden gewezen dat een brochure van 
Van Dalsum op de Index was geplaatst.Index was geplaatst.Index 41

der bladen?28 Een paar dagen later stelde hij de zaak opnieuw bij Brouwers aan 
de orde. Nu hij zo’n belangrijke stap zette voor de eendracht in het gewest en het 
behoud van de Kamerzetel ‘mocht zijn zaak te Sas van Gent toch niet de dupe der 
verzoening worden?’29

Het verzoeningsgesprek vond plaats op de pastorie, op maandag 19 januari om 
elf uur. Meerdere gesprekken volgden, maar werden bewust niet genotuleerd, zoals 
uit een krabbel van Brouwers blijkt.30 Op 1 maart 1909 werd op de pastorie de over-
eenkomst gesloten en ondertekend. De bekendmaking naar de lezers geschiedde 
door de gelijktijdige publicatie in beide kranten van een gelijkluidende verklaring: 

 ‘De Zeeuwsche Koerier, ook verschijnende onder de benaming van  ‘De Zeeuwsche Koerier, ook verschijnende onder de benaming van  ‘De Zeeuwsche Koerier De Scheldebode
te Sas van Gent, en Zelandia te Hulst, hebben besloten alle twistgeschrijf te 
staken en in goede verstandhouding naast elkander de Katholieke belangen 
op politiek en sociaal gebied te bevorderen. Daarom sluit De Zeeuwsche Koerier
zich met Zelandia aan bij de bestaande Katholieke Organisatie en zij verbinden Zelandia aan bij de bestaande Katholieke Organisatie en zij verbinden Zelandia
zich die steeds te zullen erkennen en verdedigen.’31

Het kiezen voor het andere kamp kostte De Zeeuwsche Koerier veel abonnees. Zeeuwsche Koerier veel abonnees. Zeeuwsche Koerier
Om het fi nanciële verlies enigszins te compenseren, gaf M. Verhaak twee jaar 
later Onze Boerenstand uit, een katholiek landbouwweekblad voor Zeeland, als 
offi cieel orgaan van de katholieke Boerenbond Zeeuws-Vlaanderen Oostelijk 
Deel. Hierin plaatste het hoofdbestuur van de boerenbond een aanbeveling voor 
het nemen van een abonnement.32 Kapelaan E. Ongenae getroostte zich veel 
moeite het nieuwe blad aan te bevelen als hét katholieke blad voor de katholieke 
boeren.33 Van Dalsum vond het jammer dat de katholieke boerenbond zich hier-
voor leende, nog wel op instigatie van kapelaan Ongenae. Immers, ‘zonder Van 
Dalsum geen Boerenbond, en zouden er geen boerenleenbanken in ons district 
bestaan, dit weet iedereen.’34 Druk leek hij zich hierover nog niet te maken.

Nu de redacties van Zelandia en Zelandia en Zelandia De Zeeuwsche Koerier waren gefuseerd en samen De Zeeuwsche Koerier waren gefuseerd en samen De Zeeuwsche Koerier
de politiek gekleurde katholieke boodschap van de katholieke kiesvereniging 
brachten, met krachtige steun van de plaatselijke geestelijkheid en de bisdom-
leiding, raakte Van Dalsum nog meer geïsoleerd. Het Hulsterblad had Van DalsumHulsterblad had Van DalsumHulsterblad
bij diens vestiging in Hulst ruimte geboden om zijn denkbeelden uiteen te zetten 
en aandacht besteed aan zijn ijver voor de oprichting van de boerenbonden en de 
stichting van de boerenleenbanken. Het is wel opvallend dat Het Hulsterblad na Hulsterblad na Hulsterblad
1908 minder artikelen van zijn hand plaatste. De redactie wilde nog geen partij 
kiezen. Over de strijd tussen de twee katholieke groeperingen in het laatste jaar 
werd zelfs in het geheel niet gerept. Toen het overleg tussen De Zeeuwsche Koerier
en Zelandia al gaande was, verscheen in het Zelandia al gaande was, verscheen in het Zelandia Hulsterblad eind januari een anoniem Hulsterblad eind januari een anoniem Hulsterblad
artikel over de katholieke pers in algemene zin, maar met een dubbele bodem in 
de volgende zinsnede:

 ‘Een krachtige pers zal de geestdrift voor “de goede zaak” onder ons levendig 
houden en verhoogen. Zij zal verhinderen dat dwalingen en leugen door-
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dat tussen hem en de Zelandiapartij, de rentmeesters, de r.k. kiesvereniging en de 
r.k. geestelijkheid was ontstaan.48 De afsluitende derde bijlage in de brochure was 
een gedicht van dr. Schaepman, getiteld ‘God van Arbeid’. 

Van Dalsum hield tien lezingen in het district, onder andere in Goes en Hulst, 
en de voorlaatste in Graauw.49 De laatste lezing op 10 juni 1909 vond plaats in de 
open lucht, op het erf van Jos de Mayer in St. Jansteen, omdat Van Dalsum het voor 
hem gereserveerde lokaal in het dorp plotseling gesloten vond. De bijeenkomst 
verliep rumoerig, mede door de aanwezigheid van politieke tegenstanders. Het 
was in katholiek Nederland in die tijd volgens R. de Jong ongebruikelijk om in het 
openbaar politieke debatten te houden, waarbij iedereen welkom was. Katholieke 

In Zelandia verklaarde uitgever M. Verhaak uitdrukkelijk dat De Zeeuwsche 
Koerier beslist niet was omgekocht door de katholieke kiesvereniging. Er was Koerier beslist niet was omgekocht door de katholieke kiesvereniging. Er was Koerier
geen verraad gepleegd. Plicht en geweten geboden hem ‘den heer Van Dalsum
los te laten en de rooms-katholieke organisatie uit alle kracht te steunen. Sas 
van Gent, 27 mei 1909.’42 Duidelijk was wel dat de redactie vanaf nu volledig het 
standpunt van Zelandia vertolkte. In 1913 koketteerde de jonge Verhaak zó met Zelandia vertolkte. In 1913 koketteerde de jonge Verhaak zó met Zelandia
de ommezwaai van zijn blad dat hij een spotprent drukte en verspreidde, waarin 
Van Dalsum in het kamp van de liberalen werd afgeschilderd als een gevaar voor 
de partij van Christus. Het pamfl et werd aan de vooravond van de verkiezings-
strijd met Fruytier voor de Tweede Kamerzetel van het district Hontenisse bij Van 
Dalsum bezorgd. De katholieke kiezers kregen het pamfl et de dag vóór de verkie-
zingen. Van Dalsum klaagde Verhaak aan wegens opzettelijke belediging, omdat 
hij door dit pamfl et werd voorgesteld als een strijder tegen kruis en godsdienst.43

Het resultaat was dat Van Dalsum mede daardoor de verkiezingen verloor.

De verkiezingen voor de kamerzetel in het district Hontenisse in 1909

Na de gebeurtenissen in het voorjaar, waarbij de tegenstellingen in het kerkelijk 
en maatschappelijk leven tot zo’n uitbarsting waren gekomen en katholieke 
bladen als Zelandia en nu ook Zelandia en nu ook Zelandia De Zeeuwsche Koerier zich op Van DalsumDe Zeeuwsche Koerier zich op Van DalsumDe Zeeuwsche Koerier  stortten, 
voelde deze zich monddood gemaakt. Zonder werkelijke kansen stelde hij toch 
zijn kandidatuur voor de kamerzetel van het district Hontenisse, maar deze werd 
bespot, afgekeurd of zelfs doodgezwegen door de katholieke pers, die geheel op 
de hand van Fruytier was.

De katholieke kiesverenigingen ijverden voor het behoud van Fruytiers 
Tweede Kamerzetel. De belangen van de christelijke partijen waren groot: de 
rechtse coalitie stond op dat moment op 49 zetels en met nog twee zetels winst 
kon men de meerderheid behouden. In geen geval mocht Van Dalsum hier 
winnen, omdat hij als ‘andere’ katholiek de antithese niet zou steunen.44 Zelandia, 
Fruytiers eigen blad, zette fors in door te stellen dat Fruytier moest worden her-
kozen om de Kamermeerderheid niet in gevaar te brengen ‘We zijn verplicht 
om de heer Fruytier de grootst mogelijke meerderheid te bezorgen (...) en óók 
de a.r. kiesvereniging in het district Hontenisse heeft besloten zich achter de 
kandidatuur van Fruytier te stellen.’45 Ook pastoor Plasschaert stelde zich fel op 
tegen de ‘katholiek’ Van Dalsum.46 Het is duidelijk dat Van Dalsum hier niet kon 
en mocht winnen, ondanks zijn mogelijk gelijk dat Fruytier in de Tweede Kamer 
zijn mond niet open deed, toen het pachtcontract van het Kroondomein in de 
Kamer ter sprake kwam, zoals Zelandia schreef.Zelandia schreef.Zelandia 47 Voordat Van Dalsum aan zijn 
lezingenreeks begon, liet hij huis-aan-huis een brochure rondbrengen, waarin hij 
zich voorstelde, vertelde over zijn bijdrage aan het ontstaan van boerenbonden 
en -leenbanken in de streek en de voorgeschiedenis verhaalde van het confl ict 

Brochure van Van Dalsum bij gelegenheid van de Kamerverkiezing van 1909 
(collectie W. Gielen, Hulst)
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zou zijn. ‘Gezien de geheel andere aard van de bevolking’ daar, was het voor hem 
ook begrijpelijk dat hij er weinig stemmen behaald had. Boven de Schelde had 
men tégen hem en onder de Schelde vóór hem gestemd, was zijn conclusie.55 Die 
conclusie was onjuist. Hij behaalde wel veel stemmen in Hulst, Nieuw-Namen, 
Boschkapelle, St. Jansteen en Clinge, maar overweldigend kon men zijn resultaat 
niet noemen. Het kostte hem moeite dit onder ogen te zien.

De tegenpartij vergrootte Van Dalsums nederlaag uit en wees als voornaamste 
reden naar diens verzet tegen de geestelijkheid.56 Voor Van Dalsum speelde het 
doodzwijgen van zijn kandidatuur de grootste rol bij zijn nederlaag. Het leidde 
tot zijn beslissing om een eigen weekblad uit te gaan geven: De Volkswil. Voor het De Volkswil. Voor het De Volkswil
zover was, zegde Van Dalsum tijdens een algemene vergadering zijn lidmaat-
schap van de katholieke Volksbond op. Zijn tegenstander Joseph van Waesberghe
kondigde hierop aan zijn donatie te zullen gaan verdubbelen.57

De oprichting en een karakteristiek van het weekblad De Volkswil

Nu Van Dalsum zich geconfronteerd zag met roddel en achterklap waartegen hij 
zich niet meer kon verdedigen nu De Zeeuwsche Koerier tot het andere kamp was De Zeeuwsche Koerier tot het andere kamp was De Zeeuwsche Koerier
toegetreden, richtte hij een eigen blad op met de door hem zo vaak gehanteerde 
naam De Volkswil. De volledige titel luidde: De Volkswil. De volledige titel luidde: De Volkswil De Volkswil, Gewestelijk en Algemeen De Volkswil, Gewestelijk en Algemeen De Volkswil
Weekblad te Hulst, Richting: voor waarheid en recht, door eigen daad en door daad van 
anderen, zonder aanzien van persoon of partij. Hij stelde het blad onder bescherming anderen, zonder aanzien van persoon of partij. Hij stelde het blad onder bescherming anderen, zonder aanzien van persoon of partij
van de Koningin des Hemels, de moeder Gods, en gaf hiermee de tegenstelling weer 
met de actuele pers die zich de Koningin der Aarde noemde.58 Het blad verscheen 
voor het eerst op 2 oktober 1909 in een oplage van ruim duizend exemplaren.59 Een 
abonnement kostte vijftig cent voor een periode van drie maanden. Ondanks zijn 
voornemen dit wel te doen, maakte Van Dalsum daarna niet bekend hoeveel exem-
plaren er in welke gemeente werden verkocht. Gezien de hevige reacties werd hem 
dit ten stelligste afgeraden, omdat de lezers en bezorgers hiervoor zouden boeten. In 
het begin van het verschijningsjaar werd wel enkele malen een verhoging van de 
oplage aangekondigd. Door de veroordeling van het blad door bisschop Leijten en 
de antireclame bij het huisbezoek van enkele geestelijken daalde het aantal abon-
nees vanaf april 1910 met vierhonderd, maar in december 1910 was sprake van een 

kandidaten richtten zich rechtstreeks tot de katholieke kiezers, terwijl liberalen, 
antirevolutionairen en socialisten ook in andere vijvers visten.50 Een uniforme 
electorale cultuur bestond nog niet. In een groot deel van Nederland was volgens 
De Jong trouwens nauwelijks sprake van een verkiezingscampagne. 

Tijdens die laatste redevoering maakte Van Dalsum een opmerking die 
kenmerkend was voor zijn religieuze visie op de maatschappij. Hoe denkt U 
over de antithese?, zo werd hem gevraagd. Van Dalsum vond de antithese, zoals 
dr. Kuyper die verstond in zijn laatste deputatenrede, een dwaling. Kuyper wees 
Christus aan als oorzaak van de antithese, omdat Hij nu eenmaal een steen des 
aanstoots en een rots van ergernis was. Hiermee echter werd de Christus niet in 
zijn ware betekenis genoemd. Christus was enkel die steen des aanstoots en rots 
van ergernis voor mensen die niet van goede wil waren. In de kerstnacht werd de 
vrede op aarde aan alle mensen van goede wil toegezegd. Als men op staatkundig 
gebied een antithese wilde stellen, dan was dat geen andere ‘dan de goede en de 
kwade wil om Gods geboden te erkennen in het maatschappelijk leven’. 

Van Dalsum liet zich scherp uit over zijn politieke tegenstanders. Hij sprak 
over naam-katholieken en liet uitkomen dat de heren Walter en Fruytier vroeger 
respectievelijk secretaris en lid waren van de liberale kiesvereniging.51 Zij waren 
slechts overgegaan naar de katholieke kiesvereniging, toen zij zagen dat het 
geloof in de politiek een grotere rol ging spelen en dat katholieken een belang-
rijke verkiezingsfactor konden zijn. Zelf wilde hij geen partij vertegenwoordigen, 
omdat hij bang was voor partijgeest, een soort vooringenomenheid of hoogmoed, 
die erin bestond daden van personen te waarderen al naar gelang deze personen 
wel of niet tot de eigen politieke richting behoorden. Hij wilde zich enkel tot de 
partij rekenen die omarmt: ‘meer recht, meer liefde onder mensen door eigen 
voorbeeld en daad van anderen’.52 Ook kwam hij even terug op de voor hem 
verraderlijke ommezwaai van De Zeeuwsche Koerier.Zeeuwsche Koerier.Zeeuwsche Koerier 53 Wellicht was men vrijwil-
lig naar de tegenpartij overgegaan, wellicht hadden zilverlingen een rol gespeeld, 
maar hij achtte beide niet waarschijnlijk, enerzijds omdat het blad vijftien jaar 
onafhankelijk was geweest en de laatste jaren met hoon door de tegenpartij was 
overladen, anderzijds vanwege het feit dat inkomsten uit advertenties van offi ciële 
publicaties nooit groot konden zijn. Hij liet het aan de toehoorders over de echte 
reden in te vullen.

Fruytier won met 3360 stemmen, terwijl Van Dalsum slechts 1202 stemmen op 
zich wist te verenigen.54 De uitslag analyserend weet hij zijn verlies vooral aan 
het verloren gaan van stemmen in Baarland, ten noorden van de Westerschelde, 
dat ook tot het district Hontenisse behoorde. De mogelijke kiezers daar zouden 
geschrokken zijn van het ongenuanceerde woord van Van Zeyl over Van Dalsums 
stemgedrag in de gemeenteraad. Van Dalsum had tegen een subsidievoorstel 
gestemd in verband met het bezoek van H.M. de Koningin aan Hulst. Zeker 
waren zij geschrokken van Van Zeyls verhalen dat hij van zijn geloof afgevallen 
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59  DV. nr. 1, 2 oktober 1909. Een aantal nummers, waaronder het allereerste, is niet bewaard gebleven in de kist. Zie 
bronnen, nr. 2: Kranten, weekbladen en periodieken.

60  DV. nr. 66, 31 december 1910.  DV. nr. 66, 31 december 1910.  DV
61  50 bij 38 cm.
62  DV. 114; Van Bree  DV. 114; Van Bree  DV , ‘De Daensistische beweging in Nederland’, 143 (abonnementenlijst De Werkman).
63  Van de Ven zegt dat er in het algemeen in de streek zeer weinig of niet gelezen werd. Enkel de regionale bladen als 

Het Hulsterblad, de Het Hulsterblad, de Het Hulsterblad Zeeuwsche Koerier en Zeeuwsche Koerier en Zeeuwsche Koerier Zelandia en bij enkele gegoede families soms Zelandia en bij enkele gegoede families soms Zelandia De Tijd en De Tijd en De Tijd De Maasbode. 
Van de Ven, Taal in Hulst, 88-89. Taal in Hulst, 88-89. Taal in Hulst De Volkswil zou volgens Van de Ven enige jaren in alle geledingen van de bevolking De Volkswil zou volgens Van de Ven enige jaren in alle geledingen van de bevolking De Volkswil
het meest gelezen blad zijn. Wel kwamen veel regionale Vlaamse nieuwsbladen als Het Volk en Het Volk en Het Volk Het Nieuwsblad in Het Nieuwsblad in Het Nieuwsblad
een losse verkoop de grens over.

64  Oa. DV. nrs. 33, 60, 72, 93, 101, 120.  Oa. DV. nrs. 33, 60, 72, 93, 101, 120.  Oa. DV
65  DV. nr. 33, 14 mei 1910.  DV. nr. 33, 14 mei 1910.  DV
66  Ibidem, ungezonden brief van P. van Caneghem, ‘Uit de polder’.
67  Ibidem, Van Dalsum, ‘Onze landarbeiders’. 

zijn archief aangetroffen. Ook was er aandacht voor bladen die hun lezers vooral 
hadden binnen kringen van de Vlaamse Beweging, in de meest brede zin van het 
woord, zoals De Vrije Klok van Ninove, De Vrije Klok van Ninove, De Vrije Klok van Ninove Land van Aelst, BoerkensbladLand van Aelst, BoerkensbladLand van Aelst , Onze Strijd, Boerkensblad, Onze Strijd, Boerkensblad , het al , Onze Strijd, het al , Onze Strijd
eerder genoemde De Werkman van Pieter DaensDe Werkman van Pieter DaensDe Werkman  en niet te vergeten De Volkseeuw van De Volkseeuw van De Volkseeuw
Florimond Fonteyne. Dit alles noodzaakt ons op te merken dat Van Dalsum zich als . Dit alles noodzaakt ons op te merken dat Van Dalsum zich als . Dit alles noodzaakt ons op te merken dat Van Dalsum
leek en autodidact behoorlijk verdiepte in wat in zijn tijd op godsdienstig en maat-
schappelijk terrein gaande was. Deze buitenlandse bladen kwamen de grensstreek 
niet binnen of waren er niet bekend.63

De rubriek ‘Het Vrije Woord aan de Abonné’s’ gaf op een wel heel bijzondere 
wijze kleur aan het blad. Anders dan de andere weekbladen in de provincie functio-
neerde het blad daardoor de eerste drie jaar ook als een communicatiemiddel tussen 
landarbeiders in deze en andere streken: arbeiders gaven informatie over de aard 
van de werkomstandigheden in andere regio’s en andere landen, waarschuwden 
soms tegen uitbuiting, ontsporingen in eigen kring of de onmenselijke behande-
ling van emigranten op schepen tijdens de overtocht naar Amerika. Ook was er 
aandacht voor de heimwee naar huis en gezin, die de seizoenarbeiders bekroop.64

Later werd via deze rubriek de volkssteun voor Van Dalsum gebundeld, niet alleen 
in zangteksten en muziek, maar ook fi nancieel om zijn geldboetes te betalen. De 
sociale strijd voor de arbeiders trad vooral de eerste jaren van verschijnen op 
de voorgrond. In een der oudste nummers werden belangrijke doelstellingen 
van Van Dalsum genoemd, zoals de bevordering van de welvaart en de ontwik-
keling van de werkman, het streven naar vakverenigingen, de bestrijding van 
de werkloosheid en een gewenste verbetering van de verhoudingen tussen de 
boeren en landarbeiders.65 In een ingezonden brief riep een arbeider de krant uit 
tot ‘het blad der werklieden’, vroeg arbeiders lid te worden van de op te richten 
werkliedenbond en bepleitte een langdurige scholing van arbeiderskinderen.66

Zowel in deze brief als in een artikel van Van Dalsum werd een rechtstreeks 
verband gelegd tussen de strijd voor lotsverbetering die men wilde voeren en de 
oproep van de paus in Rerum Novarum.67

stijging met zeshonderd abonnees, aldus 
Van Dalsum.60 Het blad kende eerst vier, 
later zes bladzijden per nummer, met 
vrij weinig advertenties en verscheen in 
groot formaat.61

Van Dalsum richtte De Volkswil niet De Volkswil niet De Volkswil
op met de bedoeling alleen publiekelijk 
kritiek te leveren of misstanden aan 
te klagen. Het blad had allereerst een 
educatieve en voorlichtende taak op 
maatschappelijk en kerkelijk terrein. De 
jaargangen lieten dan ook een scala aan 
onderwerpen zien, zoals bespreking van 
wetsontwerpen inzake het arbeidsrecht, 
pensionering, kiesrecht, voorlichting over 
meststoffen, bespreking van de agenda’s 
van gemeenteraad en Provinciale Staten 
van Zeeland, informatie over de r.k. kerk 
in Nederland, Frankrijk en België, kerke-
lijke en maatschappelijke benoemingen, 
over wetsontwerpen en voorstellen tot 
de grondwetsherziening, over onderwijs, 

verwijzingen naar Staatsbladen in Nederland, België en Frankrijk, en zo meer. 
Ook artikelen uit landelijke bladen werden besproken. Daarbij hadden de Nieuwe 
Rotterdamse Courant, Rotterdamse Courant, Rotterdamse Courant het Algemeen Handelsblad, De TijdAlgemeen Handelsblad, De TijdAlgemeen Handelsblad en De Standaarden De Standaarden  Van Dalsums  De Standaard Van Dalsums  De Standaard
voorkeur, en wel in deze volgorde, indien men naar de hoeveelheid besproken arti-
kelen kijkt. Hiernaast was er aandacht voor buitenlandse bladen, vooral voor sociaal 
katholieke bladen als Le Patriote en De Werkman uit België en De Werkman uit België en De Werkman La Justice Sociale uit La Justice Sociale uit La Justice Sociale
Frankrijk van abbé Paul-Antoine Naudet. Van Dalsum was op De Werkman en De Werkman en De Werkman La 
Justice Sociale geabonneerd.Justice Sociale geabonneerd.Justice Sociale 62 Helaas werden deze bladen niet bij de inventaris van 
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68  Gibbons, Het geloof onzer vaderen. Ook Naudet over Gibbons in Vers l’Avenir, 58-62.Vers l’Avenir, 58-62.Vers l’Avenir
69  Brief van Van Dalsum aan de voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur in Graauw, 17 september 1909, waarin Van 

Dalsum zei dat men hem opmerkzaam gemaakt had op de armzalige behuizing van de 72 jarige J.F. van Immerzeel, 
‘in een bootje of hengstje aan de wal, en welk bootje zo dicht moet zijn als een peperbus’. Het Armbestuur nam de 
brief van Van Dalsum als kennisgeving aan, daar belanghebbende J.F. van Immerzeel zelf zich niet eens de moeite 
getroostte om het Armbestuur over zijn situatie te informeren. GAH, Notulen van het Algemeen Armbestuur Graauw, 
23 september 1909. 

70  DV. nr. 23, 5 maart 1910.  DV. nr. 23, 5 maart 1910.  DV
71  DV. nr. 55, 15 oktober 1910.  DV. nr. 55, 15 oktober 1910.  DV
72  DV. nr. 77, 18 maart 1911.  DV. nr. 77, 18 maart 1911.  DV
73  DV. nr. 85, 13 mei 1911.  DV. nr. 85, 13 mei 1911.  DV

Verder stond op het voorblad onder de naam een monogram afgedrukt met de 
letters W, R en T: WTR. W en R stonden voor Waarheid en Recht. De letter T had 
voor de stichter een viervoudige betekenis: strijd (zinnebeeld in het oude Rome 
voor het leven en voor het heil, ‘het leven nu is een strijd’), volharding (‘om te 
komen tot het heil’), het griekse cijfer 300 (de 300 man van Gideon, de ‘gering-
heid van onze kracht’) en het Griekse Christuskruis (‘de betekenissen van leven, 
geringheid, lijden en heil’).73

In het bijzonder moet opgemerkt worden dat bij tijd en wijle ook brieven werden 
besproken die gingen over de katholieke geloofsinhoud. Dit geschiedde aan de 
hand van enkele vragen, gesteld door zijn hervormde vriend Ben de Graef. Als 
betrouwbare bron voor kennis van de katholieke geloofsinhoud verwees Van 
Dalsum, evenals Naudet, regelmatig naar Gibbons.68

Zeer populair werd het weekblad door de kleine rubriek ‘Voor den Ooievaar’. 
De aanleiding voor deze rubriek was de zorgelijke woon- en leefsituatie van een 
bejaarde ‘grote sukkelaar’ met deze bijnaam, die in een half verrotte schuit in het 
haventje van Paal in de Saeftinghe huisde. Hierop gewezen, startte Van Dalsum
naar grondregel acht van zijn weekblad een inzamelingsactie ‘voor den Ooievaar’ 
daar het Burgerlijk Armbestuur te Graauw van mening was dat de persoon in 
kwestie zelf maar melding diende te maken van zijn toestand.69 Men kon bij 
het notariskantoor of bij de drukker geld schenken met daarbij gevoegd een 
wens of opmerking. Alle bijdragen met de toegevoegde opmerkingen werden 
gepubliceerd in de rubriek ‘Voor den Ooievaar’.70 Van Dalsum wandelde naar 
zijn zeggen als het hem uitkwam op zondagmiddag van Hulst naar Graauw om 
het geld aan landarbeider A. Meijntjens te overhandigen. Deze diende het bedrag 
aan ‘den Ooievaar’ in het bijzijn van getuigen te overhandigen. De populariteit 
van de rubriek groeide met de scherpte en dubbelzinnigheid van de toegevoegde 
teksten. Dit noodzaakte Van Dalsum een keer te waarschuwen om de rubriek 
niet te misbruiken voor haat. Humor mocht wel doorklinken, maar naasten-
liefde moest het uitgangspunt blijven.71 De gezeten burgerij en geestelijkheid 
bleef lichte spot niet bespaard. Toen het beoogde doel bereikt was en de oude, 
zieke man in maart 1911 was opgenomen in het Liefdehuis in Hulst, stopte de 
rubriek.72 Wat aan geld resteerde werd in de geest van grondregel tien van het 
blad in een fonds voor rechtsbijstand gestort.

Bijzonder was dat het blad – hoewel het al spoedig door de bisschop voor 
katholieken tot verboden lectuur werd verklaard – stilstond bij de christelijke 
feestdagen en verder ook religieuze overwegingen, meditaties, verhalen en 
enkele malen gedichten van religieuze aard plaatste. De artikelen over de chris-
telijke feestdagen en religieuze overwegingen waren van Van Dalsum zelf. Verder 
werden sporadisch gedichten afgedrukt van dr. Schaepman en Guido Gezelle.

De Volkswil kendeDe Volkswil kendeDe Volkswil  een kort bestaan: van 2 oktober 1909 tot Goede Vrijdag 1915. 
De laatste nummers verschenen onder de naam Het Natuurrecht. Het blad was Het Natuurrecht. Het blad was Het Natuurrecht
natuurlijk vooral bestemd voor het volk en de arbeidende klasse. De eerste drie 
jaargangen kenden redactionele artikelen met een sterk sociaal engagement. 
De laatste twee jaargangen waren meer elitair van toon en minder volks. Van 
Dalsum achtte het ook van belang dat er grondregels voor De Volkswil bestonden. De Volkswil bestonden. De Volkswil
Men zou kunnen spreken van een heel eenvoudig redactiestatuut. Vaak verwees 
hij naar deze grondregels en ontleende er gedragsnormen aan voor zijn journalis-
tieke activiteiten. Het redactiestatuut bestond uit deze grondregels:
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74  AOKH, VDA, gedrukte tekst met grondregels en actieprogram.
75  Jacobs, Gaandeweg aaneen gesmeed, 69-80; De Valk, Gaandeweg aaneen gesmeed, 69-80; De Valk, Gaandeweg aaneen gesmeed Roomser dan de paus?, 197.
76  GAH, APHU inv. nr.3, Communicando pro congregatione parochorum et rectorum, 15 april 1909; SAB, ABB toegangs-

nr. ARC0007, nr. 323, Collectio Epistolarum, 432-433.
77  Ibidem.
78  DV. nr. 241, 18 april 1914.   DV. nr. 241, 18 april 1914.   DV
79  De Maasbode rechtvaardigde het weigeren van de kerkelijke begrafenis aan mevr. Cuijle-Verkaat (de echtgenote van De Maasbode rechtvaardigde het weigeren van de kerkelijke begrafenis aan mevr. Cuijle-Verkaat (de echtgenote van De Maasbode

drukker Cuijle van De Volkswil)De Volkswil)De Volkswil , vgl. DV. nrs. 173 en 174, 11 en 18 januari 1913., vgl. DV. nrs. 173 en 174, 11 en 18 januari 1913., vgl. DV
80  ‘I’ was het pseudoniem van kapelaan Fruytier uit Graauw.

Aandacht bestedend aan wat een christelijk leven moest inhouden, schreef hij 
verschillende pastorale vastenbrieven. Kennis van geloof en lezing van de Heilige 
Schrift achtte hij volgens verschillende vastenbrieven (1891, 1898 en 1911) van 
groot belang. Het dagelijks bestuur van het bisdom liet hij in toenemende mate 
over aan zijn vicaris-generaal Petrus Hopmans, zijn latere opvolger op de Bredase 
bisschopszetel. Bisschop Leijten stelde wel de jaarlijkse agenda van de pastoors-
conferentie op, zo ook de agenda voor de Congregatio parochorum et rectorum van Congregatio parochorum et rectorum van Congregatio parochorum et rectorum
1909. In agendapunt vier vroeg de bisschop aandacht voor de kranten. Volgens de 
bisschop bezaten de katholieken toen in De Maasbode een uitstekende katholieke De Maasbode een uitstekende katholieke De Maasbode
krant die aan alle eisen voldeed, waardoor er volstrekt geen reden meer bestond, 
ook niet voor handwerkslieden, om nog liberale bladen te lezen.76 Hij haalde een 
vermaning aan van de tweede Bredase bisschop, mgr. J. van Genk, van 7 novem-
ber 1869, dat de geestelijken al hun gezag en hun invloed moesten gebruiken om 
slechte kranten, vooral de Nieuwe Rotterdamse Courant en andere, uit de parochies Nieuwe Rotterdamse Courant en andere, uit de parochies Nieuwe Rotterdamse Courant
te weren. Bisschop Leijten en zijn bisdomleiding omarmden hiermee ook de 
koers die de integralistische redacteur van de Maasbode, Marie ThompsonMaasbode, Marie ThompsonMaasbode , voer. 

Daar pastoor Kerstens uit Terneuzen, hoofdredacteur van Het Hulsterblad,Het Hulsterblad,Het Hulsterblad  op 
de vergadering niet aanwezig was, kon deken Brouwers in zijn verslaggeving 
van de vergadering aan bisschop Leijten berichten dat men unaniem met het 
agendapunt vier had ingestemd. De Maasbode zou meer in de regio verspreid De Maasbode zou meer in de regio verspreid De Maasbode
worden en liberale bladen zouden worden geweerd. De vergadering was echter 
van mening dat deze zaak meer kans van slagen zou krijgen, indien de bisschop 
bij gelegenheid een bisschoppelijke vermaning tot de gelovigen zou richten.77 In 
de vastenbrief van 1910 zou dit ook gebeuren.

Binnen de kring der geestelijkheid in het dekenaat Hulst werd de verspreiding 
van De Maasbode in elk geval openlijk ter hand genomen. Van DalsumDe Maasbode in elk geval openlijk ter hand genomen. Van DalsumDe Maasbode  meldde een  in elk geval openlijk ter hand genomen. Van Dalsum meldde een  in elk geval openlijk ter hand genomen. Van Dalsum
sterke propaganda voor de krant in Hulst en omgeving, tot zelfs in het portaal van de 
Willibrorduskerk.78 Niet te peilen is hoe sterk en omvangrijk de negatieve invloed 
van De Maasbode in de streek is geweest, hoezeer verdachtmakingen en rancu-Maasbode in de streek is geweest, hoezeer verdachtmakingen en rancu-Maasbode
neuze gevoelens werden aangewakkerd en respect verdween. Evenmin hoe sterk 
de negatieve uitwerking ervan was op het pastoraat.79 Menig kapelaan moet zich 
gesterkt hebben gevoeld in de kruisvaart tegen andersdenkenden. Voor de lezers 
van de katholieke kranten in de regio was deze invloed wel merkbaar. Er werden 
anonieme brieven in De Maasbode geplaatst, waarin personen en bladen op de korrel De Maasbode geplaatst, waarin personen en bladen op de korrel De Maasbode
werden genomen. Ook Van Dalsum en werden genomen. Ook Van Dalsum en werden genomen. Ook Van Dalsum De Volkswil werden hierbij niet gespaard. Van De Volkswil werden hierbij niet gespaard. Van De Volkswil
Dalsum werd door een anonieme briefschrijver ‘I’80 in De Maasbode vergeleken met De Maasbode vergeleken met De Maasbode

Volgens mededelingen op de achterzijde van het pamfl et diende men zich vóór 10 
september 1909 voor een abonnement op te geven bij een der onderstaande adres-
sen: notaris Van Dalsum, drukker Cuijle te St. Jansteen, bij de correspondenten en 
colporteurs. Op die datum dienden ‘de vrienden’ de intekenlijsten aan de uitgever 
toe te zenden.

Zoals Naudet een actieprogramma voor een christelijke maatschappijleer 
ontvouwde, kende ook Van Dalsum een programma van actie:74

 ‘Gij Volkswil kies zee, Gij Volkswil voer strijd
Vrees niet voor woeste baren; Voor waarheid, voor eer, voor recht; 
 Gij Volkswil, houd koers, Gij Volkswil bemin
Ontzeil klip en gevaren. Den meester zo ook de knecht.
 Gij Volkswil, loof God Gij Volkswil bepleit
In schepping en maatschappij; De zaak van arme en wees;
 Gij Volkswil, dien eer Gij Volkswil ga voor
In wettige heerschappij. In het goede zonder vrees.

 Gij Volkswil eer deugd, Gij Volkswil heb moed
Bestrijd wat haar dienst belaagt; Het oog ten hemel gericht;
 Gij Volkswil acht kwaad Gij Volkswil houd hoop
Waarover Gods engel klaagt. Op ’t eeuwig Godsgericht.

 Gij Volkswil wees trots Gij Volkswil houd hoog
Slechts tegen haat en logen; De eer van des Vaders Zoon;
 Gij Volkswil wees één Gij Volkswil vraag niets ....
Met elk nederig pogen. Dan Hem voor eeuwig loon.’

Het werd enige tijd later toegevoegd aan de grondregels van De Volkswil,De Volkswil,De Volkswil  daar 
oudere pamfletten met het redactiestatuut deze tekst niet kenden. Het was 
van een onbekende dichter, mogelijk van H. den Engelschman uit Middelburg, 
die onder de naam ‘Woudbloempje’ later regelmatig in De Volkswil gedichten De Volkswil gedichten De Volkswil
publiceerde en soms in dichtvorm bepaalde gebeurtenissen in het leven van 
Van Dalsum beschreef. Den Engelschman had een grote bewondering voor Van 
Dalsum en zou hem tot het einde van het blad trouw blijven. 

Bisschop Petrus Leijten en De Maasbode

De oprichting van De Volkswil riep een tegenoffensief op van de Bredase bisschop De Volkswil riep een tegenoffensief op van de Bredase bisschop De Volkswil
Leijten. Leijten wordt gekenschetst als een pastorale en tegelijk erg conservatieve 
bisschop, die van sociale vraagstukken in het geheel niet op de hoogte was.75
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81  De Maasbode, 23 november 1910; DV. nr. 62, 3 december 1910., 23 november 1910; DV. nr. 62, 3 december 1910., 23 november 1910; DV
82  DV. nr. 63, 10 december 1910.  DV. nr. 63, 10 december 1910.  DV
83  DV. nr. 58, 5 november 1910.  DV. nr. 58, 5 november 1910.  DV
84  Marie Thompson was van 1898-1912 hoofdredacteur van De Maasbode en van 1912-1915 redacteur van de periodiek De Maasbode en van 1912-1915 redacteur van de periodiek De Maasbode Rome.
85  DV. nr. 239, 4 april 1914.  DV. nr. 239, 4 april 1914.  DV
86  GAH, APHU toegangsnr. A. I, inv. nr. 17, Leijten, vastenbrief van 3 februari 1910.
87  DV. nr. 35, 28 mei 1910.  DV. nr. 35, 28 mei 1910.  DV
88  DV. nr. 59, 12 november 1910.  DV. nr. 59, 12 november 1910.  DV  Jan Vlekke, directeur van de suikerfabriek in Oud-Gastel, was lid van de Klarenbeekse Club.
89  DV. nr. 59, 12 november 1910.  DV. nr. 59, 12 november 1910.  DV

Uitsluiting van de sacramenten 

Een open brief in De Volkswil aan pastoor SchetsDe Volkswil aan pastoor SchetsDe Volkswil , waarin Van Dalsum de bisschop 
van nalatigheid beschuldigde omdat hij niet in het pastorale beleid van de paro-
chie van St. Jansteen wilde ingrijpen, was voor bisschop Leijten een aanleiding 
om Van Dalsum uit te sluiten van de sacramenten. Daarbij noemde hij noch de 
naam van Van Dalsums krant, noch de inhoud van de rubriek ‘Het Vrije Woord’ 
als aanleiding. 

In een open brief aan Van Zeyl, als redacteur van Zelandia, en aan Baert, als 
secretaris van de katholieke kiesvereniging, zei Van Dalsum enkele maanden 
later dat men niet wist wat onder socialisme en socialistisch verstaan werd.87 De 
echte oorzaak van de uitsluiting van de sacramenten was volgens hem gelegen
in de angst van de geestelijkheid voor de ontwikkeling van de arbeiders. Hij 
herinnerde zich de wandeling met J.F. Vlekke op de Velperweg in Arnhem, waar 
prachtige villa’s getuigden van de welvaart van fabrikanten. Met een blik op de 
villa’s had Vlekke zich volgens Van Dalsum hardop afgevraagd of hier soms ook 
oudfabrikanten uit Tilburg woonden. Vlekke vond dat menig rijke fabrikant 
vergeten was waar hij vijftig jaar geleden vandaan kwam. Waar het op aankwam, 
was de arbeiders de kans te geven zich te ontwikkelen, daarvan hing alles af.88

Wat deed mijn weekblad anders?, vroeg Van Dalsum zich hardop af.
 ‘Ik werk al geruime tijd aan een stevige grondslag voor een hecht sociaal 
gebouw. De tegenstanders van volkswelvaart en ware vrijheid begrijpen ons 
wel. De Volkswil ijvert voor een solide verenigingsleven, voor ontwikkeling, De Volkswil ijvert voor een solide verenigingsleven, voor ontwikkeling, De Volkswil
mondigheid van de werkman. Vijanden van rechtszekerheid voor de gewone 
man bestrijden De Volkswil. Is de bevolking eenmaal ontwikkeld, dan kan men De Volkswil. Is de bevolking eenmaal ontwikkeld, dan kan men De Volkswil
niet meer met hen doen wat men wil.’ 

Dit was voor hem de hele geschiedenis. Zelfs het verbod op het ontvangen van de 
sacramenten had geen andere reden dan hem over te halen niet langer te werken 
aan de sociale en politieke ontwikkeling van de menigte.

 ‘Men speculeerde op de vroomheid en de godsdienstzin van mij, terwijl men 
tegelijkertijd tegenover de buitenwereld ontkende dat ik godsdienstig was. 
Men vergat echter, dat ware vroomheid en godsdienstzin vroegen om daden 
van rechtvaardigheid en naastenliefde, dat godsdienst niet uitsluitend bestaat 
in bidden, maar in God kennen, beminnen en dienen als men zijn leer van 
rechtvaardigheid en naastenliefde toepast en tot ontwikkeling brengt in het 
volle leven.’89

dr. Jan van den Brink ‘die ook gevoelt dat hij langzaam afglijdt in de vergetelheid’.dr. Jan van den Brink ‘die ook gevoelt dat hij langzaam afglijdt in de vergetelheid’.dr. Jan van den Brink 81

Voor Van Dalsum was dit reden zich na de zoveelste beschimping af te vragen of De 
Maasbode nog wel serieus te nemen was: ‘Laat de Maasbode eens overwegen dat het Maasbode nog wel serieus te nemen was: ‘Laat de Maasbode eens overwegen dat het Maasbode
niet de slechtste vruchten zijn waaraan de wespen knagen.’82 Hij spiegelde zich aan 
dr. Schaepman, die ook boven de spotprenten stond.83 Het schrijven en toelaten van 
anonieme brieven nam ook in Zelandia toe, in welke krant meer overeenkomsten Zelandia toe, in welke krant meer overeenkomsten Zelandia
met de integralistische Maasbode waren aan te wijzen. Toch werd ook dit blad, dat 
zich als dé katholieke krant van Zeeland wilde laten zien, door De Maasbode op de De Maasbode op de De Maasbode
korrel genomen. Veel andere katholieke bladen hadden een confl ict met De Maasbode. De Maasbode. De Maasbode
Uiteindelijk werd Thompsons positie als hoofdredacteur onhoudbaar. Ook na zijn Uiteindelijk werd Thompsons positie als hoofdredacteur onhoudbaar. Ook na zijn Uiteindelijk werd Thompsons positie als hoofdredacteur onhoudbaar
ontslag liet Thompson nog van zich horen en duurde de twist nog even voort.84

In 1914 vroeg Van Dalsum uitdrukkelijk aandacht voor de brochure Door 
welken geest wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Maasbode gedreven? van P. Geurts,welken geest wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Maasbode gedreven? van P. Geurts,welken geest wordt de nieuwe hoofdredacteur van de Maasbode gedreven?
die na zijn onvrijwillig terugtreden als hoofdredacteur van De Tijd professor in De Tijd professor in De Tijd
de kerkgeschiedenis was geworden aan het Groot Seminarie te Roermond.85 Een 
uit het Algemeen Handelsblad overgenomen artikel van Geurts stelde vast dat het Algemeen Handelsblad overgenomen artikel van Geurts stelde vast dat het Algemeen Handelsblad
algemeen katholiek belang ernstig schade kon lijden, indien De Maasbode zich e Maasbode zich e Maasbode
bleef laten voorstaan als dé krant van de paus. Voor bisschop Leijten was in 1909 
De Maasbode echter de uitstekende krant die aan alle eisen voldeed. De Maasbode echter de uitstekende krant die aan alle eisen voldeed. De Maasbode

Leijten had niet veel op met lectuur. In de vastenbrief van 1910 schreef de 
bisschop over de slechte lectuur als ‘een der grootste rampen van onzen tegen-
woordigen tijd’. Hij achtte het zijn plicht hiervoor te waarschuwen, want

 ‘’t is als een zondvloed, die ons overstroomt, en onmogelijk kan men zich ook 
slechts een fl auwe voorstelling maken van de ontzaggelijke massa slechte 
lectuur, die iederen dag, in den vorm van boeken, brochuren, tijdschriften en 
nieuwsbladen, de wereldpers verlaat, om het tegenwoordige geslacht met de 
meest heillooze beginselen en de schandelijkste leer te vergiftigen.’ 

Hij waarschuwde tegen bepaalde soorten lectuur, zoals brochuurtjes, vlugschrif-
ten en pamfl etten, tegen romantische lectuur en tegen de krantenlectuur. Wat dit 
laatste betrof, drukte hij de gelovigen op het hart uitsluitend katholieke nieuws-
bladen te lezen. Met name waarschuwde hij voor socialistische bladen: 

 ‘En onze waarschuwing gaat niet slechts tegen die socialistische bladen, welke 
strijden met open vizier; neen, maar ook tegen die andere, welke, onder voorge-
ven van trouw aan de katholieke beginselen, ja niet zelden met een beroep op 
kerkelijke en Pauselijke uitspraken, en onder betuiging van eerbied voor en onder-
werping aan de Kerkelijke Overheid, dezelfde verderfelijke leer verspreiden. En 
die, wel verre van misbruiken uit te roeien, misstanden te verbeteren en den 
minderen stand op te heffen, daartegen niets doen, dan ontevredenheid zaaien, 
den een tegen den ander in het harnas jagen, den eerbied voor de Geestelijke 
Overheid en alle gezag ondermijnen, en bij dat alles niet zelden veel meer 
denken aan eigen belang, dan aan het dienen der zaak van hun evenmensch. 
Wacht U, Beminde Gelovigen, voor deze wolven in schapenvacht.’86
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90  AOKH, VDA. Het antwoord van Van Dalsum werd op de achterzijde van de brief van Brouwers geschreven en 
Brouwers toegezonden. De nagelaten teksten zijn afschriften.

91  GAH, APHU toegangsnr. A. I, inv. nr. 17, Leijten, circulaire van 17 februari 1910. De circulaire werd in de volksmond 
ook genoemd ‘de tweede vastenbrief’ of ‘de speciale vastenbrief’ (Van Dalsum). Het bisdom sprak over de ‘circulaire 
van 17 februari 1910’, Collectio Epistolarum, 17 februari 1910 (nr. 35) 191.

92  Van Vooren, ‘Notaris van Dalsum, een markante fi guur te Hulst’, 29. Eerder verschenen in dagblad De Stem, 20 de-
cember 1988.

93  DV. nr. 83, 29 april 1911.  DV. nr. 83, 29 april 1911.  DV

leiding te onttrekken, u tegen hen op te zetten. Ja, zelfs werd niet geschroomd 
uw Bisschop van plichtverzaking te betichten en openlijk aan te kondigen, dat 
naar zijne waarschuwende stem niet zal geluisterd worden. We zouden aan 
onzen herderlijken plicht te kort schieten, indien wij u niet met allen ernst 
kwamen toeroepen: De Volkswil moogt gij niet meer lezen, steunen of versprei-
den; ontzegt aan dat blad den toegang in uwe huisgezinnen; laat u niet langer 
misleiden, u niet meer vervreemden van uwe priesters, uwen bisschop en de H. 
Kerk. Blijft trouwe kinderen der Katholieke Kerk, gelijk gij tot hiertoe geweest 
zijt, in eerbiedige gehoorzaamheid en onverbreekbare trouw onderworpen aan 
uwe priesters en uwen Bisschop. Duldt niet langer, dat in uwe streek onrust 
wordt gestookt, dat uwe geestelijke herders worden verguisd tot onberekenbaar 
nadeel van den godsdienst en van de eendrachtige samenleving.’91

Men herinnerde zich in de streek nog lang dat het voorlezen van de brief van de 
bisschop voor grote onrust tijdens de diensten had gezorgd. Na de eerste dienst 
werden de volgende diensten gehouden in aanwezigheid van de marechaussee 
en was er, naar verteld werd, nog lang rumoer op straat.92

Op het afschrift van zijn brief aan Brouwers maakte Van Dalsum enkele dagen 
later de volgende notitie met afgemeten opmerkingen: 

‘ Als antwoord op dit antwoord werd den zondag daarop vanaf den preekstoel 
een brief voorgelezen, in alle kerken van het dekenaat Hulst, van den bisschop, 
dat De Volkswil werd veroordeeld als erger dan socialistisch, gevolgd door (...) De Volkswil werd veroordeeld als erger dan socialistisch, gevolgd door (...) De Volkswil
huisbezoek bij de parochianen tegen het blad en tegen het notariaat. Tegen dit 
laatste niet door allen direct, wel door allen indirect. vD.’ direct, wel door allen indirect. vD.’ direct

De Volkswil was verboden lectuur voor katholieken en een bezoek aan het De Volkswil was verboden lectuur voor katholieken en een bezoek aan het De Volkswil
kantoor van notaris van Van Dalsum was bijgevolg ook uit den boze.

Voor een diep gelovig mens als Van Dalsum betekende zijn uitsluiting van 
de sacramenten een grote slag. De eerste tijd bezocht hij, naar men zegt, de kerk 
minder. Als hij op zondag toch naar de kerk ging, vertrok hij na de woorddienst. 
Wellicht viel zijn ergernis over het preekniveau daaruit te verklaren. Tijdens de 
woorddienst stond hij, zo zegt het verhaal, steeds op dezelfde plaats, tegen een pilaar
achter in het voorschip, bewonderd door velen, gepasseerd door collectanten. Hij 
bleef dit doen tot zijn dood. Deze uitsluiting raakte niet alleen hemzelf. Zijn moeder 
en zus die bij hem inwoonden, deelden feitelijk in deze uitsluiting: zij hadden 
volgens Brouwers hun paasplicht niet vervuld en konden derhalve geen sacra-
menten ontvangen. Van Dalsum noemde Brouwers echter een jaar later in een 
open brief in De Volkswil de ware reden.De Volkswil de ware reden.De Volkswil 93 Zijn moeder en zus werd het sacrament 
van de biecht geweigerd, omdat zij zich eerst dienden ‘te onderwerpen’ aan de 

Daarin was zijns inziens de oorzaak van zijn uitsluiting gelegen. 
In de vooravond van 16 februari werd Van Dalsum met een briefje van zijn 

kerkelijke uitsluiting op de hoogte gebracht. Het had de volgende summiere 
inhoud:

 ‘Weledele Heer, Op last van Z.D.Hwh. Mgr. den Bisschop van Breda, vervul ik den 
pijnlijken plicht Uedele te verwittigen, dat aan U de H. Sacramenten publiek 
geweigerd moeten worden, zolang U niet tot inkeer is gekomen. Ontvang hierbij 
de verzekering, dat deze maatregel, die niet meer kan uitblijven, het hart van 
uwen Bisschop, zoowel als dat van uw Pastoor met innige droefheid vervult. 
Ik bid U, Weled. Heer, wel te willen bedenken, dat de weg ter verzoening steeds 
open staat. 
Hoogachtend, Uw D. in J.C., get: J.B.F. Brouwers, Past.-Deken.’90

Het was een brief die Van Dalsum als oprecht katholiek diep raakte. Het antwoord 
van Van Dalsum bereikte Brouwers de volgende dag: 

‘ZeerEeerwaarden Heer J.B. Brouwers, Pastoor-Deken, Hulst.
 ZeerEerwaarde Heer! Ik heb heden Uw brief dd. gisteren ontvangen, en volgens 
welken Z.D.H. Mgr. de Bisschop van Breda U den pijnlijken plicht heeft opgelegd 
om mij de H. Sacramenten publiek te weigeren, zoolang ik niet tot inkeer ben 
gekomen. Die brief heeft mij niet ontroerd, omdat ik gewoon ben God te vrezen: 
“Die den Heer vreest siddert voor niets en verschrikt niet; want Hij is zijne 
hoop.” Leo XIII heeft op dit woord een gedicht gemaakt. Ik heb met genoegen 
gelezen dat de weg ter verzoening steeds openstaat. En wel met genoegen, 
omdat ik voor mij op niemand boos ben, noch ooit geweest, en wat ik deed 
dan ook alleen was eene daad van verdediging tegen aanvallen. Als U en de 
Uwen mij niet meer aanvallen, dan is er vrede. Mgr. schijnt echter de zaak om 
te keeren. Daarom zou ik gaarne vernemen in welke punten ik tot inkeer moet 
komen. 
Hoogachtend, get: H.A. van Dalsum.’

De bisschop informeerde de parochies van het dekenaat Hulst op 17 februari 
met een brief, die tijdens de diensten van de daarop volgende zondag van de 
preekstoel diende te worden voorgelezen. Hij zei in zijn vastenbrief al gewezen 
te hebben op het gevaar van slechte lectuur, gewaarschuwd te hebben voor het 
lezen van socialistische bladen en vooral de bladen die onder het mom van trouw 
aan katholieke beginselen verdeeldheid zaaiden en de eerbied voor de geestelijke 
overheid en alle gezag ondermijnden. De bisschop constateerde dat zijn herder-
lijke vermaning in de wind was geslagen en hij vervolgde:

 ‘Daarom moeten wij thans opnieuw een vaderlijk woord tot u spreken om 
ons van een treurigen maar dringenden plicht te kwijten, en u komen waar-
schuwen tegen het lezen en steunen van het blad, dat wij op het oog hebben, 
namelijk De Volkswil, welke te Hulst wordt uitgegeven. In dat blad, beminde De Volkswil, welke te Hulst wordt uitgegeven. In dat blad, beminde De Volkswil
Geloovigen, wordt uwe Geestelijkheid door het slijk gesleurd; blijkbaar wordt 
er naar gestreefd den eerbied voor uwe priesters te ondermijnen, u aan hunne 
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102  AOKH, VDA, deurwaardersexploot, 23 april 1914.
103  AOKH, VDA, brief notaris Van Dalsum aan bisschop Hopmans, 23 maart 1916.

 ‘dat de geïnsinueerde en zijne geestelijkheid persoonlijk ook wel in geweten 
overtuigd zijn, dat zij onrechtmatig tegen mijn rekwirant hebben gehandeld 
en nog steeds onrechtmatig tegen hem handelen, vermits van den geïnsinu-
eerden en zijne geestelijkheid toch moeilijk kan worden gedacht, dat een 
politiek tot eerroof in kerken en in de huisgezinnen, tot broodroof tegen het 
kantoor van mijn rekwirant en tot doodzwijgen in het openbaar is eene zaak 
van katholiek kerkelijk recht. Dit klemt des te meer (...) dat mijn rekwirant 
op al zijne klachten nimmer antwoord ontving, noch naar de rechtmatigheid 
zijner klachten een (...) onderzoek is ingesteld.’99

Begrijpelijkerwijs maakte Van Dalsum zich grote zorgen.100 In verschillende 
brieven vroeg hij anderen om raad, onderzoek, eerherstel of een bijbaan.101 De 
bisschop van Breda werd door middel van het genoemde deurwaardersexploot 
dringend uitgenodigd de opgelopen fi nanciële schade, geschat op f 20.000, te f 20.000, te f
vergoeden.102 Het is niet bekend wat het bisdom met deze eis gedaan heeft. 
Eindigde hiermee de relatie met het bisdom? Niet van de kant van Van Dalsum. 
Bij een huisbezoek door de jongste kapelaan, schreef hij Hopmans: ‘Ik heb aan 
deze kapelaan gezegd dat mijn huis altijd voor hem open stond, ook voor de 
deken, dat deze niet bevreesd hoeft te zijn voor een onvertogen woord.’103

Had het bisdom geleerd van deze zaak, van de politieke of van de menselijke 
kant? Enkele jaren later viel in elk geval een wending te bespeuren in het beleid 
ten aanzien van Van Dalsums familie. Wellicht was deze verandering mogelijk 
toen Van Dalsum in politiek en kerkelijk opzicht weinig invloed meer had en 
in elk geval geen gevaar meer opleverde voor de katholieke verenigingen. Het 
einde van zijn blad De Volkswil deed zijn stem verstommen. Bisschop HopmansDe Volkswil deed zijn stem verstommen. Bisschop HopmansDe Volkswil
werd voorzichtiger in zijn onvoorwaardelijke adhesiebetuiging aan de katholieke 
kiesvereniging. In een tweetal brieven gaf hij als bisschop blijk van een behoorlijke 
bijsturing in zijn steun aan de katholieke kiesvereniging. Hij toonde zich ‘mild’ 
voor mevrouw Van Dalsum, de hoogbejaarde moeder van de notaris. Bij de aanloop 
naar de provinciale verkiezingen van 1916 gaf vicaris-generaal J. van Oers de letter-
lijke instructies door van Hopmans aan de geestelijkheid van Hulst:

 ‘Ik verzoek daarom de heeren niet te verschijnen op de vergaderingen der Kies-
vereenigingen. Helpt tot oprichting van Katholieke Kiesvereenigingen, steunt 

bisschop. Op de vraag van zijn moeder wat zij onder die onderwerping moest 
verstaan, kreeg zij te horen dat haar zoon ‘zijn krant moest opgeven’. Van Dalsum 
wees de deken erop dat op heden een morgen volgde, dat eenmaal onze laatste 
levensdag op aarde zal komen. ‘En wat zult gij dan antwoorden als U rekenschap 
wordt gevraagd? Mijn moeder, zuster en ik, weduwe Vlassenrood en haar gestor-
ven zoon, zijn gerust. Zijt gij ook gerust?’ Enkele jaren later kwam hij in een brief 
aan de bisschop Hopmans nogmaals terug op het verdriet dat zijn naasten werd 
aangedaan. Moeder en zus moesten beloven hun zoon en broer ‘over te halen 
De Volkswil te laten gaan, wat ze niet wilden beloven en nu kunnen zij zich niet De Volkswil te laten gaan, wat ze niet wilden beloven en nu kunnen zij zich niet De Volkswil
meer bekeren want De Volkswil is geëindigd’.De Volkswil is geëindigd’.De Volkswil 94

Zeker twee keer klopte Van Dalsum nog aan de deur van het bisdom om te 
vragen op welke punten hij van de katholieke leer was afgeweken. Op deze vraag, 
eerder gesteld aan deken Brouwers, kwam nimmer een antwoord.95 In augustus 
1911 richtte hij zich tot mgr. Leijten in een open brief die qua inhoud duidelijk 
beschuldigend was. Geestelijken hadden in de boerenleenbanken en boeren-
bonden haat en tweedracht gebracht, De Zeeuwsche Koerier was omgekocht en De Zeeuwsche Koerier was omgekocht en De Zeeuwsche Koerier
er was tot verraad van vrienden aangezet. De Volkswil was als socialistisch blad De Volkswil was als socialistisch blad De Volkswil
vanaf de kansel veroordeeld, grote groepen katholieken werden de sacramenten 
geweigerd omdat ze De Volkswil lazen, eucharistievieringen werden met haat in De Volkswil lazen, eucharistievieringen werden met haat in De Volkswil
het hart voorgegaan, ziekenbezoek werd misbruikt om te bewerken dat men bij 
Van Dalsum geen testamenten liet passeren, kwaad en goed werden verwisseld. 
Hij refereerde ook aan de rechtszaak die tegen hem, een gelovige katholiek, werd 
aangespannen door een priester (pastoor Schets) die meineed pleegde. Kortom, 

 ‘Uwe geestelijkheid in het dekenaat Hulst heeft geen liefde, en daardoor ook 
geen geloof en geen hoop (...) Datzelfde wordt geconstateerd in Uwe bisschop-
stad zelve. De tijd nadert dat U als bisschop rekenschap zult moeten afl eggen 
voor de Herder der Herders, voor Hem Die harten en nieren doorgrondt en 
voor Wien niets verborgen is.’96

Een week later verscheen onder het pseudoniem ‘Vera, de oud-katholiek’, als 
bijlage bij De Volkswil, een vertelling (‘Legende’), waarin een bisschop eerst moest De Volkswil, een vertelling (‘Legende’), waarin een bisschop eerst moest De Volkswil
leren wat barmhartigheid in het dagelijks leven betekende, alvorens hij zich 
mocht melden aan de hemelpoort.97

In het voorjaar van 1914 werd Van Dalsum geconfronteerd met een grote fi nan-
ciële neergang van zijn notariaat.98 Kreeg hij eerst te maken met een gedwongen 
boycot van de zijde van de pachters en van verschillende boeren, nu kwam hier 
bovenop zijn veroordeling door de geestelijke overheid en een boycot van die zijde. 
Hij sprak van eerroof in kerken, broodroof tegen zijn kantoor en sacramentenroof 
van hem zelf, zijn familie en gelovige katholieken. Hij beschuldigde de bisschop 
ervan dat uit zijn naam en zonder zijn tegenspraak sinds de veroordeling van De 
Volkswil tegen hem was samengespannen door de geestelijkheid van het dekenaat. Volkswil tegen hem was samengespannen door de geestelijkheid van het dekenaat. Volkswil
Dit was gebeurd op onware gronden en in strijd met het kerkelijk en burgerlijk 
recht. Duidelijk was toch, zo werd in het exploot gesteld,
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ceerde hij in DV. nr. 99, twee andere bleven bewaard in zijn archief.
115  ZK. 20 januari 1912.
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Het bisdombeleid en de parochie van de H. Willibrordus in Hulst

In zijn ijver om Van Dalsum verder te isoleren werd deken Brouwers actief terzijde 
gestaan door kapelaan E. Ongenae. Ongenae had zich in zijn kapelaanstijd in Axel 
al tegen Van Dalsum gekeerd en de boerenleenbanken in Axel en Zaamslag weten 
te overreden zich niet aan te sluiten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank 
in Utrecht, maar bij de katholieke in Eindhoven.110 Volgens Ongenae dienden alle 
katholieke boerenleenbanken zich bij de Centrale in Eindhoven aan te sluiten. 
Begin 1907 hadden de leden van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank beslist 
de christelijke formule niet in de statuten van de centrale op te nemen. Het bisdom 
Breda had zich hierbij niet neergelegd, zoals we in het derde hoofdstuk zagen, en 
Ongenae als adviseur van de boerenleenbank in Hulst gevraagd zijn invloed in 
Hulst aan te wenden, opdat ‘Hulst’ aan de Utrechtse centrale zou vragen haar beslis-
sing te herroepen.111

De verhouding tussen Van Dalsum en Ongenae was eufemistisch gezegd 
niet verbeterd na de fusie tussen Zeelandia en de Zeeuwsche Koerier. Ongenae Zeeuwsche Koerier. Ongenae Zeeuwsche Koerier
steunde M. Verhaak bij diens oprichting en vormgeving van het Katholiek 
Landbouwweekblad in Sas van Gent, dat als compensatie moest dienen voor de 
sterk verzwakte Zeeuwsche Koerier.Zeeuwsche Koerier.Zeeuwsche Koerier 112 Hij trachtte ook kandidaat-gemeenteraads-
leden van de Volkswilpartij te beïnvloeden, met name P.J. Borm.113 Hij schreef 
bovendien anonieme briefkaarten aan Van Dalsum, waarvan de inhoud zo 
beledigend was dat Van Dalsum wegens smaad een aanklacht indiende.114 De 
aanklacht was niet ontvankelijk, daar harde bewijzen tegen Ongenae ontbraken. 
Ook diens uitdrukkingen in De Zeeuwsche Koerier achtte Van Dalsum beneden De Zeeuwsche Koerier achtte Van Dalsum beneden De Zeeuwsche Koerier
peil, een katholiek ‘journalist ’, die tevens priester was, onwaardig.115 Helaas was 
dit naar zijn mening een landelijk verschijnsel en hij verwees daarbij naar de 
journalistieke strijd tussen priester-journalisten van De Tijd en De Tijd en De Tijd De Maasbode.116

Hoe de katholieke bevolking van Hulst die eerste jaren reageerde op de harde 
koers van de bisdomleiding in de persoon van vicaris P. Hopmans en pastoor-
deken Brouwers, werd doorverteld aan latere generaties. Ook Van Dalsum zelf
besteedde er behoedzaam aandacht aan. Hij wilde zeker geen demonstraties. 

de candidaten van deze op kalme en bezadigde wijze, zonder ongepast den tegen-op kalme en bezadigde wijze, zonder ongepast den tegen-op kalme en bezadigde
candidaat in te steken. Gij zijt geen verkiezingsagenten, geen propagandisten voor 
de Katholieke Kiesvereeniging. Ook hier ligt de deugd in het midden.’

Van Oers verzekerde dat de bisschop deze morgen nog tegen hem gezegd had dat 
men een kandidaat best mocht aanbevelen, ‘maar zonder vertoon en zonder den 
tegencandidaat af te breken’.104 De kerkelijke druk bleef echter bestaan. Deken 
J.B. de Kerf van het in 1918 opgerichte dekenaat Hontenisse schrijft op 27 juni 
1918 dat hij naar aanleiding van de invoering van het nieuwe kiesstelsel, namens 
monseigneur, alle pastoors verzocht heeft hun gelovigen er op te wijzen dat een 
christelijke regering voor de katholieke zaak van het grootste belang was en dat 
alle katholieken de katholieke lijst dienden te steunen.105

De zaak Van Dalsum bleef voor Brouwers, Van Oers en Hopmans toch een 
gevoelige kwestie, zoals korte tijd later uit een brief bleek. Bij een bezoek aan de 
parochie hadden Van Oers en Brouwers blijkbaar de kwestie Van Dalsum weer 
besproken en Van Oers schreef Brouwers:

 ’Toen Mgr. mij vraagde naar de kwestie Van Dalsum, kwam weder ter sprake: 
wat te doen met de moeder van Van Dalsum als ze stervende is? Mgr. denkt 
daar heel licht over en laat den biechtvader volkomen vrijheid van handelen, 
maar bemerkte toch: als zij bij de bediening niet sprak over de kwestie Van 
Dalsum, zou ik als biechtvader er ook niet over spreken en zonder eenige 
verklaring te eischen, haar de absolutie geven. Voor de poorten der eeuwig-
heid zou ik maar trachten te redden wat ook eenigszins mogelijk is.’106

Van Oers meende dat dit oordeel van de bisschop van nut kon zijn voor de deken 
en zijn kapelaans.

Kort na zijn uitsluiting deed Van Dalsum een beroep op de aartsbisschop van 
Utrecht en vroeg om ‘onderzoek en recht’. Het antwoord van kerkelijke zijde kon 
niet korter zijn:

 ‘Weledele Heer, in antwoord op uw schrijven aan Z.D.H. den Aartsbisschop, 
heb ik de eer Ued. namens Monseigneur te doen weten, dat Z.D.H. niet 
wenscht te antwoorden op uw brieven. Hoogachtend, de secretaris van het 
aartsb. Utrecht, get: H.J. Koopmans, pr., Utrecht 11 mei 1911.’107

Van Dalsum keek uit naar elke strohalm die vanuit de offi ciële kerk zou kunnen 
worden aangereikt. Zelfs geruchten of verkapte boodschappen van die zijde 
probeerde hij serieus te nemen. Op maandag 16 oktober 1911 hoorde hij in 
St. Jansteen dat de bisschop via een bemiddeling van de deken met hem zou 
willen spreken.108 Van Dalsum vertrouwde het niet, maar het was tekenend dat 
hij op 21 oktober aan deken Brouwers vroeg wat er waar was van dit gerucht. 
Brouwers draaide volgens Van Dalsum het verhaal om en zei hem dat hij in de 
komende dekensvergadering, de week daarop, de bisschop wilde meedelen dat 
Van Dalsum een gesprek verlangde. Dat was Van Dalsums bedoeling niet.109
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Allereerst vond een zuivering plaats in het kerkbestuur, waarin Josephus Jacobus 
Brioen als secretaris sinds jaren een vooraanstaande plaats bekleedde.117 Brioen, 
winkelier en handelaar in textiel in de Steenstraat, was een der oprichters van 
de Willibrordusconferentie, de plaatselijke vereniging van St. Vincentius in 
Hulst. Het initiatief tot oprichting van deze afdeling in Hulst kwam vanuit de 
Centrale Raad van de Vincentiusverenigingen in het Land van Waas en werd 
in Hulst voortvarend opgepakt.118 Op 15 oktober 1871 was de oprichting een 
feit. Brioen bekleedde in de conferentie een centrale plaats als bibliothecaris 
en vice-president en later ook als secretaris.119 Toen Van Dalsum overkwam 
vanuit de Eusebiusconferentie in Arnhem, vond hij in Brioen een ferme mede-
stander. Dit bleek uit diens opstelling tijdens de oplopende spanningen in de 
Willibrordusconferentie tussen Van Dalsum en Joseph van Waesberghe, broer 
van burgemeester Frans van Waesberghe.120 Na het vertrek van Van Dalsum zou 
Brioen op zijn beurt de Conferentie vaarwel zeggen.121 Met hun beider vertrek 
leed de Willibrordusconferentie aan grote bloedarmoede, kreeg geen aanwas 
meer en moest allerlei activiteiten ontwikkelen om enigszins te kunnen blijven 
functioneren. Met zijn vertrek als lid van de Vincentiusvereniging was Brioen nog 
niet van het gecontroleerde katholieke toneel verdwenen. Brioen was sinds 1884 
óók lid van het kerkbestuur en tevens gekozen als secretaris, welk ambt hij blijk-
baar tot grote tevredenheid van de verschillende voorzitters 27 jaar vervulde.122

Brioen bezat dus een uitstekende staat van dienst in de katholieke gemeenschap 
en koos openlijk partij voor Van Dalsum. Nu De Volkswil in een speciale brief De Volkswil in een speciale brief De Volkswil
veroordeeld was, kreeg deken Brouwers van vicaris Hopmans de opdracht de 
gerespecteerde Brioen te weren uit de vergadering van het kerkbestuur van 11 juli 
1911. Als reden voerde de vicaris aan dat Brioen openlijk achter Van Dalsum stond, 
die volgens hem de gehoorzaamheid aan de kerkelijke overheid had opgezegd en 
weigerde de uitgave van De Volkswil te staken.De Volkswil te staken.De Volkswil

De bewuste vergadering van 11 juli werd op de pastorie gehouden in aan-
wezigheid van vicaris P. Hopmans. Slechts twee leden van het kerkbestuur 
waren aanwezig: voorzitter deken Brouwers en H.L.J. Maertens, die gehuwd was 
met M.J.M. van Waesberghe en daarmee naaste familie van Frans en Joseph van 
Waesberghe.123 Op de vergadering werd besloten Brioen te ontheffen van zijn 
functie en voorlopig Maertens te belasten met het secretariaat. Hoe Brioen werd 
ingelicht is niet bekend. Hij gaf zich niet zomaar gewonnen, maar streed een 
vergeefse strijd.

Uit ingezonden brieven in De Volkswil – De Volkswil – De Volkswil Zelandia plaatste geen kritische brie-
ven aan haar adres of aan personen uit de katholieke kiesvereniging, terwijl Het 
Hulsterblad zich opmerkelijk stilhield –, uit verslagen van het kerkbestuur van Hulsterblad zich opmerkelijk stilhield –, uit verslagen van het kerkbestuur van Hulsterblad
de Hulsterparochie, uit de notulen van de kiesvereniging en uit enkele kant-
tekeningen van Van Dalsum wordt duidelijk dat onder leiding van Hopmans 
een harde koers gevaren werd in een poging greep te houden op de katholieken 
in Hulst en omgeving. Aan de hand van de persoonlijke geschiedenis van drie 
zeer verschillende personen uit verschillende lagen van de katholieke bevolking 
wordt dit duidelijk. 

Willibrorduskerk te Hulst, omstreeks 1915 (fotocollectie E. Taelman)
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librordusparochie en het schip door de Ned. Hervormde Gemeente te Hulst.
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in zijn inkomen. Minder opdrachten werden hem gegund en de distributie van 
De Volkswil werd gesaboteerd. De boerenleenbank in Lamswaarde, die om haar De Volkswil werd gesaboteerd. De boerenleenbank in Lamswaarde, die om haar De Volkswil
effectenhandel en streven naar rijkdom zó door Van Dalsum werd bekritiseerd,128

liet haar drukwerk voortaan in Terneuzen verzorgen. Cuijle zwichtte niet. Hij was 
niet alleen als drukker een steun voor Van Dalsum, maar tevens een der initiatief-
nemers voor de geldinzameling om de rechtbankboetes, die Van Dalsum kreeg 
opgelegd, te kunnen betalen. Ernstiger voor hem was het plotselinge overlijden 
van zijn vrouw Elizabeth Verkaat op 32-jarige leeftijd. Tot zijn ontzetting kregen hij van zijn vrouw Elizabeth Verkaat op 32-jarige leeftijd. Tot zijn ontzetting kregen hij van zijn vrouw Elizabeth Verkaat
en zijn schoonvader van deken Brouwers te horen dat zij niet kerkelijk begraven 
kon worden, noch met een katholieke kerkdienst, noch op de katholieke begraaf-
plaats, omdat zij haar paasplicht niet vervuld had. Dat ze door Brouwers bij de 
paasbiecht geweigerd werd, deed hier niets aan af. De Cuijles waren niet katholiek, 
volgens de deken. Het tegenargument dat Van Dalsum de feitelijke opdrachtgever 
en enig verantwoordelijke was, was voor hem niet voldoende.129 Van Dalsum zelf 
bleef geheel geïsoleerd op de achtergrond. Hij was moe en geheel afgemat naar hij 
zei, zoals dit ook het geval was in Arnhem. Hij hoopte dat alles toch weer in orde 
zou komen, ‘want Onze Lieve Heer weet dat we geen vakantie kunnen nemen’.130

Omdat men geen andere uitweg zag, werd de hulp ingeroepen van dominee 
L.M. de Boer, predikant van de Nederlands Hervormde Kerk in Hulst.131 Met 
dominee De Boer had Van Dalsum een goede verhouding. De dominee schreef 
onder eigen naam zo nu en dan in De Volkwil en startte eind september 1911 met De Volkwil en startte eind september 1911 met De Volkwil
een commentaar op de Vos Reinaarde.132 In overleg met de kerkeraad werd toestem-
ming gegeven om mevrouw Verkaat vanuit de protestantse kerk te begraven op 
de protestantse begraafplaats.133 Haar begrafenis had het karakter van een grote 
manifestatie.134 ‘De begrafenis had plaats onder klokgelui, evenals een begrafenis 
plaats heeft voor den deftigsten burger van de katholieken der stad. Een massa 
volk kwam naar buiten,’ aldus Cuijle in zijn tweede brief in De Volkswil. Cuijle De Volkswil. Cuijle De Volkswil
schreef De Volkswil te zullen blijven drukken en mocht deken BrouwersDe Volkswil te zullen blijven drukken en mocht deken BrouwersDe Volkswil  hem 
overleven dan wenste hij op dezelfde wijze als zijn vrouw behandeld te worden 
en naast haar te worden begraven, ‘want ik weet dat het er hierboven minder op 
aankomt waar men begraven is, als wel hoe men geleefd heeft. De mensch die 
goed geleefd heeft, kan niet sterven. En zo is het.’135

Op woensdagavond 16 augustus werd in de pastorie een speciale vergadering 
van het kerkbestuur belegd met als agendapunt de aanwijzing van een nieuwe 
secretaris. Alle leden van het kerkbestuur, onderwie Brioen, waren aanwezig. Dat 
is bijzonder. Tot verwondering en tegen de verwachting in van het kerkbestuur 
had bisschop Leijten niet de harde lijn van zijn vicaris gevolgd en Brioen niet 
ontslagen als lid van het kerkbestuur. Voorzitter Brouwers zei dat de bisschop 
‘weer gepraat en geschrijf wil voorkomen’. Constaterend dat Brioen ook nu nog 
achter Van Dalsum bleef staan, wilde het kerkbestuur een andere secretaris 
kiezen. Men wilde dit niet langs de formele weg van stemming regelen, maar 
vroeg Brioen zijn functie vrijwillig ter beschikking te stellen. Na ampele discus-
sie ging Brioen akkoord, onder voorwaarde dat J. van Waesberghe als nieuwe 
secretaris zou worden aangewezen. Aldus werd besloten.124 Na de vergadering 
voerde het kerkbestuur uit wat bisschop Leijten juist had verboden: Brioen werd 
voor geen enkele vergadering meer uitgenodigd en kon als lid van het kerkbestuur 
niet functioneren. 

Van Dalsum sprak van vergaderingen met een ‘vergeten Brioen’.125 Toen Brioen 
navraag deed naar de vergaderingen, kreeg hij in de sacristie te horen – kerk-
meesters fungeerden als collectant in de kerkdiensten op zondagmorgen – dat 
hij voor Maertens en Van Waesberghe persona non grata was. Van Waesberghe 
bevestigde dit tegenover Brioen. Ook voor ‘zijn’ laatste vergadering, op 8 maart 1914, 
waarop het periodiek aftreden van hemzelf en van Maertens aan de orde kwam, 
werd Brioen niet uitgenodigd. De afl oop was voorspelbaar: Maertens werd herkozen 
en de plaats van Brioen werd ingenomen door kantonrechter mr. B. van Blaricum.126

Beider benoeming door de bisschop werd op zondag 26 april in de kerkdiensten 
bekend gemaakt. Een en ander was volgens Van Dalsum in het geheim zo snel 
afgehandeld dat tijdens de ochtenddienst niet gecollecteerd kon worden, omdat 
de vervanging van Brioen door de nieuwe kerkmeester-collectant niet geregeld 
was. Hiermee kwam voor Brioen een einde aan dertig jaar lidmaatschap van het 
kerkbestuur, waarvan het overgrote deel als secretaris. Van Dalsum constateerde dat 
Brioen was afgezet ‘zonder het noemen van zijn naam, zonder mededeling van de 
beweegreden, zonder een woord van dank voor het werk dat hij heeft verricht’.127

Ook buiten het kerkbestuur liet het beleid van Hopmans zich voelen. Van 
Dalsumsympathisanten of medewerkers aan De Volkswil werd werk geweigerd. De Volkswil werd werk geweigerd. De Volkswil
Ook drukker J.C. Cuijle en bezorger Aloysius Vlassenrood werden aangepakt. De 
kerkelijke leiding trachtte het verbod van bisschop Leijten om De Volkswil te lezen, De Volkswil te lezen, De Volkswil
te steunen of te verspreiden uit te voeren door zich rechtstreeks tot de eerste mede-
werkers van De Volkswil te richten. Zo werd aan de bezorger, de jonge Aloysius De Volkswil te richten. Zo werd aan de bezorger, de jonge Aloysius De Volkswil
Vlassenrood, diens moeder de weduwe Vlassenrood, aan drukker C.J. Cuijle en 
diens vrouw, de paasbiecht geweigerd. Daardoor werden zij uitgesloten van de 
sacramenten. Cuijle was geen onbekende voor het anti-Van Dalsumkamp. Tot 
vóór zijn vestiging als zelfstandig drukker was hij een vijftal jaren meesterknecht 
voor het weekblad Zelandia. Nu hij voor Van Dalsum werkte, werd hij bedreigd 
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ningen van de pastoors in het Liber memorialis van de parochies van St. Jansteen, Liber memorialis van de parochies van St. Jansteen, Liber memorialis
Graauw en Boschkapelle. Uit de schaarse gegevens wordt wel duidelijk dat een 
groot aantal pastoors en kapelaans zich tegen Van Dalsum heeft gekeerd. Een 
uitzondering vormde pastoor Kerstens uit Terneuzen. Zijn gezondheid was zwak, 
waardoor hij niet alle dekenale vergaderingen kon bijwonen, maar als redac-
teur van Het Hulsterblad had hij lange tijd Van DalsumHet Hulsterblad had hij lange tijd Van DalsumHet Hulsterblad  ruimte gegeven en zelf 
vaak gezwegen. Pas toen hij fysiek niet meer zo sterk was, begon Het Hulsterblad
voorzichtig kritiek te geven op Van Dalsum. Bij de Statenverkiezing in juni 1913 
keerde het blad zich uiteindelijk tegen Van Dalsum, toen deze zijn steun uitsprak 
voor de liberaal jhr. ir. R. de Muralt uit Zierikzee.

St. Jansteen, parochie van St. Jan de Doper

Pastoor W. Schets van St. Jansteen, 
die met kapelaan Buijsrogge jaren 
eerder een der oprichters was van 
de boerenleenbank van het dorp, 
was in de ogen van Van Dalsum
het type geestelijke dat zijn ambt 
misbruikte voor vergroting van 
de kerkelijke greep op burgerlijke 
zaken. De aanvaring met Schets én 
de bisschop begon met een brief van 
Van Dalsum op oudejaarsdag 1909. 
Hierin nam Van Dalsum het op 
voor enkele parochianen in Clinge 
en St. Jansteen, die zeiden bang 
te zijn voor de geestelijken in hun 
parochie.144 Hij vroeg de bisschop 
recht te spreken voor de gelovigen: 
‘Ik doe een beroep op U om recht
tegen enkele Uwer parochiegeeste-
lijken van het dekenaat Hulst.’ Hij 
zei dat de tegenwerking van enkele 

De gebeurtenissen en met name het al dan niet begraven mogen worden ‘in 
gewijde grond’ leverde nog enige rumoer en commentaar op in De Volkswil, De Volkswil, De Volkswil
De Middelburgsche Courant, De Middelburgsche Courant, De Middelburgsche Courant de Nieuwe Zeeuwsche Courant en De Maasbode. In de 
vergadering van de katholieke kiesvereniging sprak Maertens zijn verwondering 
erover uit dat geen enkel protest geklonken had tegen de gebeurtenissen op het 
protestantse kerkhof waar ‘onze geestelijkheid op geheel onverdiende wijze werd 
gelaakt in de uitoefening van haar plicht als r.k. priester’.136

Door de familie Cuijle zo te behandelen keerde, naar Van Dalsums stellige 
overtuiging, de bisschop van Breda zich tegen de vrijheid van drukpers, de uit-
oefening van het kiesrecht en het recht van vereniging en vergadering.137 Hij 
sprak hier van onwettige verlangens van de bisschop, die hiermee ook handelde 
tegen de leer van Leo XIII over de eigen souvereiniteit van het publieke en kerke-
lijke domein én tegen het devies en het motu proprio van Pius Xmotu proprio van Pius Xmotu proprio .

Als bezorger van De Volkswil werd ook Aloysius VlassenroodDe Volkswil werd ook Aloysius VlassenroodDe Volkswil  aangepakt. 
Allereerst kreeg hij ontslag op zijn werk op instigatie van het bestuur van de 
katholieke Volksbond. Volgens het bestuur leefde hij niet naar wat de statuten 
van de leden vroegen. Daarmee kende Vlassenrood wegens zijn nevenactiviteit 
een voorrangsbehandeling: eerst twee maanden later kregen alle andere leden 
uitdrukkelijk te horen dat De Volkswil voor hen verboden lectuur was.De Volkswil voor hen verboden lectuur was.De Volkswil 138 Van kerke-
lijke zijde werden hem en zijn moeder, de weduwe Vlassenrood, de sacramenten 
geweigerd. Eerder al was hij ontslagen als lid van het Kruisverbond.139 Van Dalsum
was erg geraakt door deze zaak, waarschijnlijk omdat deze familie minder dan de 
anderen in staat was zich te verweren. Nog meer was hij met het gezin begaan, 
toen Aloysius ernstig ziek werd en na een landurig ziekbed op drieëntwintigjarige 
leeftijd overleed. Enkele dagen voor Aloysius’ dood liet Brouwers weten dat hij 
verlof kreeg om de sacramenten te ontvangen. De jongen weigerde dit eerst, omdat 
dit verlof niet voor zijn moeder gold. Kort voor zijn dood liet hij zich overreden 
en deken Brouwers verheugde zich hierover; ‘omwille van zijn eigen geweten’, 
schreef Van Dalsum.140 Ook de uitvaart van Aloysius kreeg een bijzonder karakter, 
doordat de Zangvereniging Apollo hem vanaf de kerk naar de begraafplaats be-
geleidde. Moeder Vlassenrood bleef echter nog enkele jaren uitgesloten van de sacra-
menten141 en deken Brouwers bleef tot ergernis van menig gelovige preken tegen Van 
Dalsum.142 Van Dalsum maande zijn aanhang meer dan eens tot kalmte.143

Reacties op Van Dalsum in andere parochies van het dekenaat

Hebben alle geestelijken in het Land van Hulst zich achter het beleid van het 
bisdom en de r.k. kiesverenigingen geschaard? Was er aarzeling? Het zijn vragen 
waarop de antwoorden voor verschillende parochies niet meer te geven zijn, 
omdat bronnen ontbreken of alleen mondelinge overlevering resteert. In enkele 
parochies bleek wel informatie bewaard te zijn gebleven. Het betreft aanteke-

Pastoor W.F. Schets van St. Jansteen (fotocollectie 
Carlo Buijsrogge, Hulst)
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145  Ibidem.
146  DV. nr. 19, 5 februari 1910.
147  APJA, Memoriale Parochiae, caput nonum. Ook ECNK, ARN inv. nr. 10961 Album Missionum (d.2) 67.Album Missionum (d.2) 67.Album Missionum
148  Roes, ‘Van grote klok’, 280.
149  Memoriale Parochiae, caput nonum.
150  Ibidem.
151  APJA, ‘Summum summarum zouden de paters den laatsten dag zichtbaar aangeschoten van den kansel het woord 

tot de gelovigen hebben gericht’, aldus Schets in het Memoriale Parochiae.
152  DV. nr. 19, 5 februari 1910.  DV. nr. 19, 5 februari 1910.  DV

baar niet mocht. Niet uitgesloten moet worden dat ook deze volksmissie een 
verlengstuk was van de kerkelijke hiërarchie, zoals dit twee jaar later in Hulst 
het geval bleek te zijn.

Van Dalsum betichtte Schets ookVan Dalsum betichtte Schets ookVan Dalsum  van dwang, omdat deze enkele jaren geleden de  betichtte Schets ook van dwang, omdat deze enkele jaren geleden de  betichtte Schets ook
landeigenaren per brief had gevraagd hun pachters te dwingen hun kinderen naar 
de katholieke jongensschool te sturen. De jongens gingen naar de openbare gemeen-
telijke lagere school, totdat Schets ijverde voor de oprichting van een katholieke 
jongensschool. Uit de groeicijfers valt op te maken dat de druk van Schets zeer effec-
tief was. De school ging in oktober 1907 met 149 leerlingen van start, telde enkele 
maanden later op de teldatum van 15 januari 160 en op de teldatum in 1909 204 
leerlingen.150 Een erg natuurlijke aanwas lijkt dit inderdaad niet te zijn. Deze sterke 
groei betekende de sluiting van de openbare school op 15 juli 1908. Het hoofd, de heer 
Imandt, werd met wachtgeld gezonden en het gebouw werd in het najaar verkocht. 
De boventallige onderwijzers werden in de katholieke school aangenomen. Voor 
Van Dalsum liet deze gebeurtenis zien hoe kerkelijke macht de harmonieuze vrede Van Dalsum liet deze gebeurtenis zien hoe kerkelijke macht de harmonieuze vrede Van Dalsum
verstoorde, wanneer ze op het terrein van het burgerlijk gezag kwam.

Het optreden van de paters bracht ergernis teweeg en veroorzaakte onrust 
binnen gezinnen en families. Van Dalsum was door zijn volgelingen in St. Jansteen 
op de hoogte gesteld van de inhoud van de preken. Ook van het verhaal dat de 
paters de laatste dag niet helemaal nuchter op de preekstoel stonden.151 Eigenlijk 
wilde hij niet reageren. Natuurlijk ging de zaak over een ‘onwaardig’ priester 
enkel de bisschop aan, aldus Van Dalsum, maar als de bisschop ‘zijn plicht 
verzaakt’, wat dan? De open brief eindigde met de beschuldiging dat Schets en 
bijna alle ambtsbroeders in het bisdom van Breda lak hadden aan de vermaning 
die Paus Pius X in augustus 1908 aan de geestelijkheid had gericht. ‘Welnu, als ge 
U niet stoort aan den Paus, dan is het uw eigen schuld, dat de volksverontwaar-
diging U vermaant,’ meende Van Dalsum.152

Op 24 maart diende Schets een aanklacht in bij de officier van justitie in 
Middelburg wegens belediging. Hij eiste honderd gulden boete. Gelijktijdig werd 
een aanklacht ingediend door mej. Clemence Dieleman, de huishoudster van de 
hoogbejaarde pastoor van Ossenisse. In de ogen van Van Dalsum bestierde zij de 
parochie en besliste zij ‘of eenig ambachtsman eenig werk zou krijgen aan kerk of 
pastorie’. Mej. Dieleman keerde zich tegen Van Dalsum en de lezers van De Volkswil
in Ossenisse. In dit verband schreef Van Dalsum haar een ‘open briefje’ in De Volkswil
van 20 november 1909. Dit briefje was voor haar de reden om Van Dalsum aan te 
klagen. De arrondissementsrechtbank in Middelburg veroordeelde Van Dalsum in . De arrondissementsrechtbank in Middelburg veroordeelde Van Dalsum in . De arrondissementsrechtbank in Middelburg veroordeelde Van Dalsum

parochiegeestelijken tegen de verschijning van zijn krant averechts werkte. ‘Was 
De Volkswil een slechte courant, ik zou niets zeggen, maar ze is geen slechte, 
ze is een vol roomsche courant en de strijd, de geniepige strijd door enkele uwer vol roomsche courant en de strijd, de geniepige strijd door enkele uwer vol roomsche
geestelijken brengt schade aan het vertrouwen dat de parochianen in hen moes-
ten stellen.’145 Met de brief kreeg de bisschop het betreffende nummer van De 
Volkswil toegezonden.Volkswil toegezonden.Volkswil

Van Dalsum zag in pastoor Schets een vertegenwoordiger bij uitstek van   
‘verpolitiekt christendom’, zoals bleek uit zijn open brief in De Volkswil.De Volkswil.De Volkswil 146 In de 
brief werd over verschillende zaken gesproken. Eerst kwam de invulling van 
de volksmissie aan bod. Zoals op meer plaatsen in het bisdom, werden ook in 
St. Jansteen volksmissies gehouden. Schets liet dit al geruime tijd doen.147 Van 
22 tot 30 januari 1910 werd een vernieuwing van de missie gehouden. De missie 
was een vervolg op een eerdere, die eind november 1908 verzorgd was door de 
paters redemptoristen F. Harte, J. Beijsens en J. Janson. Het missieverslag van de 
volksmissie in St. Jansteen in 1910 sprak van een spaarzame deelname van de paro-
chianen aan het sacramentele leven. De opkomst voor de missie was volgens het 
missieverslag echter ‘best’. Gezien de genoemde getallen was dat ook het geval: er 
waren in St. Jansteen 1890 communicanten en 1750 biechtelingen. Dit alles op een 
bevolking van 3000 inwoners, terwijl er volgens het missieverslag nog ongeveer 
honderd inwoners ontbraken wegens werk in Duitsland. Aan de biechtcijfers werd 
het succes van de missie afgemeten en de paters konden tevreden zijn.148

 In zijn brief kaartte Van Dalsum de invulling van de missie aan, waarvoor de 
paters redemptoristen A. Vergnes, P. Doens en J. Janson nu blijkbaar gekozen hadden. 
Het thema van de missie was de invloed van goede en slechte lectuur. Van Dalsum 
berichtte in zijn brief dat de missie feitelijk gebruikt was om de parochianen te weer-
houden De Volkswil te lezen. De Volkswil te lezen. De Volkswil De Volkswil was door de paters niet genoemd; wel werd De Volkswil was door de paters niet genoemd; wel werd De Volkswil
door hen voortdurend gehamerd op het lezen van goede lectuur in plaats van slechte 
liberale kranten zoals De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Volgens Van Dalsum werd De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Volgens Van Dalsum werd De Nieuwe Rotterdamsche Courant
er eigenlijk gepreekt tegen en gesproken over hem en zijn blad. Ja, zelfs tijdens het 
biechten werd erop gewezen dat deelname aan de missie was uitgesloten, indien 
men zijn abonnement op het blad niet opgaf. Een grootser ergernis in de biechtstoel 
was volgens Van Dalsum niet denkbaar. Voor Van Dalsum was het onbegrijpelijk dat 
de bisschop van Breda, toch de kerkelijke overheid van pastoor Schets, dit toestond. 
In zijn ogen was er sprake van plichtsverzuim.

De volksmissie bleek inderdaad gericht te zijn geweest tégen Van Dalsum. 
Volgens de notities van pastoor Schets zelf hadden de paters gesproken over en 
gepreekt tégen De Volkswil: ‘Vooral waarschuwden de Eerw. Paters tegen een blad, De Volkswil: ‘Vooral waarschuwden de Eerw. Paters tegen een blad, De Volkswil
genoemd met den veelbeteekenden naam De Volkswil, uitgegeven door notaris De Volkswil, uitgegeven door notaris De Volkswil
H.A. van Dalsum te Hulst, een waren volksmisleider, onruststoker, in een woord 
een mispunt en bederver der geheele streek.’149 Was het terecht dat Van Dalsum 
zijn kritiek op Schets richtte? Naar de formulering te oordelen, had Schets zelf 
aan de veroordelende preken part noch deel gehad, hoewel hij Van Dalsum blijk-
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153  DV. nrs. 29, 36, 38, 44 en 45.  DV. nrs. 29, 36, 38, 44 en 45.  DV
154  DV. nr. 27, 2 april 1910; DV. 30 een brief maakte melding van een tirade vanaf de kansel tegen Van Dalsum  DV. nr. 27, 2 april 1910; DV. 30 een brief maakte melding van een tirade vanaf de kansel tegen Van Dalsum  DV .
155  DV. nr. 27, 2 april 1910; gesproken wordt van zo’n honderd personen die hun paasplicht niet mogen vervullen. Van Dalsum  DV. nr. 27, 2 april 1910; gesproken wordt van zo’n honderd personen die hun paasplicht niet mogen vervullen. Van Dalsum  DV

waarschuwde vooraf dat de vergadering, die hij niet bijwoonde, een waardig en ordelijk verloop moest hebben, DV. nr. 27.
156  DV. nr. 27, 2 april 1910, ingezonden brief.  DV. nr. 27, 2 april 1910, ingezonden brief.  DV
157  GAH, APJA, B/ Scholen en Zusterhuis, brief van Voet aan bisschop Hopmans, 23 augustus 1916.
158  Ibidem, brief van Schets aan bisschop Hopmans, 28 augustus 1916.
159  Ibidem, notitie van Hopmans op de brief van 28 augustus 1916.
160  Jacobus Willemse was vóór zijn benoeming tot pastoor in Nieuw-Namen van 1886 tot 1896 kapelaan in Hulst.
161  DV. nrs 18 en 240.   DV. nrs 18 en 240.   DV
162  Brief van Van Dalsum aan pastoor J. Willemse op 21 december 1909; DV. nr. 18, 29 januari 1910. aan pastoor J. Willemse op 21 december 1909; DV. nr. 18, 29 januari 1910. aan pastoor J. Willemse op 21 december 1909; DV
163  DV. ibidem.  DV. ibidem.  DV
164  DV. nr. 32, 7 mei 1910.  DV. nr. 32, 7 mei 1910.  DV
165  DV. nr. 87, 27 mei 1911.  DV. nr. 87, 27 mei 1911.  DV
166  DV. nr. 53, 1 oktober 1910.  DV. nr. 53, 1 oktober 1910.  DV
167  Eugenius van Acker was pastoor van Graauw van 1904 tot 1912; hij werd bij zijn plotseling overlijden opgevolgd door 

zijn oudere broer Eduardus van Acker, pastoor van Graauw van 1912 tot 1918. Aloys Fruytier was kapelaan te Graauw van 
1908 (sept.) tot 1912 (jan); kapelaan te Breda van 1912 tot 1921 (jan); pastoor te Boschkapelle van 1921 tot 1936.

168  DV. nrs. 53, 75 en 128.  DV. nrs. 53, 75 en 128.  DV

enige tijd als een medestander. Begrijpelijk. Willemse kende de familie Van Dalsum, 
daar zijn broer in Zaandam directeur van de post was.161 Vader Van Dalsum kende hij 
zelfs persoonlijk en hij had de komst van diens zoon in Hulst verwelkomd. Onder 
zijn parochianen in Nieuw-Namen en vrienden in Hulst had hij zich lovend over het 
werk van de notaris uitgelaten en diens inzet gewaardeerd als een prijzenswaardige 
poging om de bevolking uit haar geest van serviliteit te doen ontwaken. Sinds Van 
Dalsum De Volkswil uitgaf, kwamen er van hem geen openlijke steunbetuigingen De Volkswil uitgaf, kwamen er van hem geen openlijke steunbetuigingen De Volkswil
meer. Van Dalsum vroeg in een brief om opheldering.162 Hij herhaalde zijn vraag in 
een open brief in De Volkswil, maar een antwoord kreeg hij niet.De Volkswil, maar een antwoord kreeg hij niet.De Volkswil 163 Willemse bleek 
het beleid van zijn bisschop te volgen. Meestermetselaar P.F. Leenknecht meldde 
dat de pastoor hem zijn werk wilde ontnemen, omdat hij De Volkswil las.De Volkswil las.De Volkswil 164 Een half 
jaar later zou Willemse Van Dalsum als notaris hebben ontraden en zo een bijdrage 
hebben geleverd aan de boycot van diens notariskantoor.165

Graauw, parochie van Maria-Hemelvaart

In Graauw was de reactie van kerkelijke zijde forser. Pastoor Eugène van Acker
trachtte binnen het katholieke verenigingsleven stemmen te werven voor de 
katholieke kiesvereniging, lees voor P.F. Fruytier, lid van de Tweede Kamer en vader 
van kapelaan Aloys Fruytier, een actie die Van Dalsum in een open brief aan Van 
Acker scherp afkeurde.166

Van Acker en kapelaan Aloys Fruytier rekenden het tot hun taak om de polder-
werkers te verbieden De Volkswil te lezen.De Volkswil te lezen.De Volkswil 167 Degenen die de krant bleven lezen, kregen 
van de boeren geen werk; de kerk zou hen de paasbiecht weigeren.168 Een bekend 
geval van ‘dubbele’ weigering betrof polderwerker A. Meijntjes. Van Dalsum trok zich 
diens lot aan, omdat de jongeman door de werkweigering gedwongen werd buiten 
de streek werk te zoeken, in Holland of in het Rijnland, terwijl hij zijn bejaarde vader de streek werk te zoeken, in Holland of in het Rijnland, terwijl hij zijn bejaarde vader de streek werk te zoeken, in Holland
voor enkele maanden thuis alleen moest achterlaten. Vier jaar duurde deze vorm van 
repressie voor Meijntjes. Eerst in 1916 kwam er een omslag, zoals hij later aan Van 
Dalsum schreef. Zijn brief is een bijzonder document, omdat een eenvoudige land-

beide zaken voor eenvoudige belediging en legde hem een boete op van respectieve-
lijk 75 en 25 gulden. Een korte inzamelingsactie op initiatief van enkele lezers van 
De Volkswil, onder wie drukker Cuijle, bracht de gelden in korte tijd bijeen. Daarmee De Volkswil, onder wie drukker Cuijle, bracht de gelden in korte tijd bijeen. Daarmee De Volkswil
hield de zaak Schets voor de rechter niet op, zoals later zal blijken.153 Bisschop Leijten
voelde zich beledigd door de beschuldiging van plichtsverzaking. Het gaf hem een 
reden om Van Dalsum uit te sluiten van de sacramenten en de katholieken in het 
dekenaat Hulst te waarschuwen voor De Volkswil.De Volkswil.De Volkswil

De reactie van de bevolking op Van Dalsums uitsluiting was omgekeerd even-
redig aan wat Schets had beoogd. Naarmate hij meer parochianen intimideerde 
en uitsloot van de paasbiecht en de stichter van De Volkswil aanklaagde, werd De Volkswil aanklaagde, werd De Volkswil
zijn isolement in de parochie groter. ‘De pastoor denkt er goed mee te doen met 
de menschen zo te dwingen, maar integendeel, hij handelt slecht, hij maakt veel 
oproer onder het volk en wint er niets mee.’154 Er werd zelfs een openbare vergade-
ring belegd door personen aan wie het voldoen van de paasplicht was geweigerd.155

Vele grappen over Schets en zijn bijnaam ‘den Blikken’ werden ingegeven door 
boosheid over zijn optreden. Ook zijn kapelaan liet zich niet onbetuigd: op huis-
bezoek trachtte hij een abonnement op De Volkswil voor vijftig cent af te kopen. De Volkswil voor vijftig cent af te kopen. De Volkswil
Ging de parochiaan niet akkoord, dan werd hem de paasbiecht geweigerd en een 
begrafenis in ongewijde aarde in het vooruitzicht gesteld.156

Men zou verwachten dat pastoor Schets enkele jaren later, toen Van Dalsums 
politieke rol leek uitgespeeld en de oorlogstoestand over de grens eerder om 
aandacht vroeg, de aanhang van Van Dalsum niet meer zou lastigvallen met het 
verleden. Het tegendeel bleek het geval. Het katholiek onderwijs in het dorp moest 
worden versterkt. Toen de verbindingsweg tussen Hulst en St. Jansteen met enkele 
woningen werd bebouwd, wilde Th. Voet, machinaal vlasbewerker, zijn jongste 
dochter catechismusles bij de zusters in Hulst laten volgen, zoals ook zijn oudere 
kinderen hadden gedaan. De afstand van zijn woning aan de Tragel naar Hulst 
was korter dan die naar St. Jansteen. ‘Mijn kind is te zwak om naar St. Jansteen 
te gaan.’ Hij beklaagde zich bij bisschop Hopmans dat pastoor Schets hem dit 
verbood.157 Hopmans stuurde de brief door aan pastoor Schets om diens mening te 
vernemen.‘Het is waar dat 4 zijner kinderen de pl. H. Communie in Hulst hebben 
gedaan. Als partijman van v. Dalsum en als zoodanig destijds in den raad gekozen,
meende ik het meer verstandig mij niet tot het uiterste te verzetten. Maar de 
toestand is nu geheel veranderd, toen waren alleen zijne kinderen catechismus-
plichtig, nu ruim twintig,’ aldus Schets. Hij wilde dat alle kinderen van de Tragel 
naar St. Jansteen kwamen voor het ‘godsdienstig onderwijs in de twee katholieke 
scholen’.158 Het verzoek van Voet werd door de bisschop afgewezen.159

Nieuw-Namen, parochie van de H. Joseph

Pastoor J. Willemse160 uit Nieuw-Namen staakte na de kerkelijke uitsluiting van Van 
Dalsum zijn openlijke steunbetuiging aan de notaris. Toch beschouwde hij hem nog 
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169  AOKH, VDA, brief van A. Meijntjes aan Van Dalsum, Graauw 4 januari 1916.
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Vgl. ook DV. nr. 175; ook TNV. en TNC.Vgl. ook DV. nr. 175; ook TNV. en TNC.Vgl. ook DV. nr. 175; ook TNV  18 januari 1913.

 ‘De koddige stukken, ondertekend 
met Idem, zijn van zijn hand. In al zijn 
stukken hekelde hij vooral notaris Van 
Dalsum, redacteur van den Volkswil, 
eenen courant door de kerkelijke 
overheid uitdrukkelijk verboden. In
den Volkswil staat wekelijks eene den Volkswil staat wekelijks eene den Volkswil
rubriek voor ’t vrije woord, ook ge-
noemd de 10-cents-rubriek of ook het 
“Vuilniskarretje”, waarin al wat hatelijk, 
onkiesch en schunnig is voor 10 cent 
wordt opgenomen. Het laatste stukje 
dat Z. Eerw. schreef vanuit hier tegen 
Henri v. Dalsum eindigde met deze 
woorden, die eenmaal op zijn grafzerk 
kunnen geplaatst worden:
Hier ligt Driek een vuilnisman,
Er is nog een reukje ’an.’172

Blijkbaar stond de pastoor achter het anonieme geschrijf van zijn kapelaan. Maar 
landarbeiders in Graauw dachten er heel anders over. Een van hen ergerde zich aan 
Idem en was van mening dat alle geestelijken en notabelen eindelijk eens katho-
lieke verenigingen voor landarbeiders moesten bevorderen zoals in Rerum Novarum
gevraagd werd.173 Juist de groep landarbeiders diende in de ogen van de briefschrijver 
vooraan te staan: ‘Alles mag zich verenigen en meest allen onder katholieke vlag, 
paarden en koeien, varkens en schapen, bokken en geiten, kippen en konijnen, en 
een geheele katholieke arbeidersklasse mag dat niet. ’t Is ongehoord!’174

Het vertrek van kapelaan Fruytier in januari 1912 naar Breda, wegens zijn 
benoeming aan de H. Hartkerk aan de Baronielaan, deed zijn animositeit ten 
opzichte van Van Dalsum niet afnemen. Toen De Tijd wegens plaatsing van De Tijd wegens plaatsing van De Tijd
anonieme brieven met een beledigende inhoud voor Van Dalsum werd veroor-
deeld, wilde redacteur J. Helmer zijn bron niet noemen. De brief bleek vanuit 
Breda verstuurd te zijn.175 Voor Van Dalsum was duidelijk vanuit welke hoek de 
wind kwam, al liet hij geen naam vallen. 

arbeider verhaalt hoe hij als aanhanger van 
Van Dalsum eerst ‘geweigerd’ werd en later 
de omslag in de houding van de parochie-
geestelijkheid en de boeren meemaakte. 
Daarom volgen hier twee citaten:

 ‘(…) want wij moogen den algoeden 
God veel dankbaar zijn indien wij in 
deze stroevige en treurige tijden die wij 
beleven en nog beleven zullen, want 
het einde is er op veel na nog niet, maar 
stilletjes en spaarig voortleven en maar 
afwachten wat God er op het einde er 
mede wil doen, maar ik verwacht niet 
veel goeds, zoomin voor kerk als voor 
Staat, want volgens mijn inzicht en bij 
eigen ondervinding bestaat er niets dan 
afgunst en nijt op de grofste manier en 
snoevergeld of geldafzetterij zowel in 
Kerk en in Staat, dus zoo een handelwijze kan onmoogelijk bij God aangenaam 
zijn, zulks bestaat niet en daarom verwacht ik een ellendig uiteinde zoowel voor 
Kerk en voor Staat; thans beginnen de groote mannen en de geestelijke toch al 
iets te doen voor den werkman, natuurlijk omdat zij moeten en gedwongen 
worden door hun overheid, het zou anders niet waar zijn, ik bedoel den land-
ardbeidersbond maar den werkman moet eerst 6 maanden lang elke week be-
talen dat hij zweet, eer hij van toeten of blaazen weet en dat alles op r.k. grond-
slag, zegge zes maanden of 52 weken, zulks wil nog wat zeggen en wat voordeel 
zal het brengen voor den werkman ik weet het niet en vraagt men het aan de 
voormannen die weten het ook niet maar ik denk de verkiezingen dat zij die 
meest op het oog hebben en verders mag ik ook melden als dat ik mijn Pasen 
weer heb mogen houden zonder dat er van u iets gesproken is en er is niet meer 
van u gesproken en ook niet meer van De Volkswil.’De Volkswil.’De Volkswil
 ‘in het jaar 15 kwam de kapelaan mij ook vragen of ik mijn Pasen wilde houden. 
Ik zeide natuurlijk en die begon over u te praten en u uit te maken voor alles en 
nog wat, maar ik speelde niet mee. Ik zeide dat u beter was dan de kapelaan (…) 
die is weggegaan en ik heb hem in ons huis niet meer gezien, dus toen kon ik 
mijn Pasen niet houden maar in het jaar 16 ging het beter, toen kwam de pastoor 
zelfs en die sprak van niets en alles was goed verder.’169

Vanuit Graauw schreef kapelaan Aloys Fruytier onder het pseudoniem Idem 
ook vijandige artikelen over Van Dalsum en diens weekblad in regionale bladen 
als De Zeeuwsche Koerier en Zeeuwsche Koerier en Zeeuwsche Koerier Zelandia.170 Hij was ook de auteur van een soortgelijk 
smaadartikel in De Maasbode onder de naam I.De Maasbode onder de naam I.De Maasbode 171 Dit werd bevestigd door notities 
van pastoor Eugène van Acker:

Eugène van Acker, pastoor van Grauw 
(fotocollectie Carlo Buijsrogge, Hulst)

Kapelaan Aloys Fruytier (fotocollectie Carlo 
Buijsrogge, Hulst)
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176  De r.k. parochies ten noorden van Hulst behoorden tot 1 januari 1918 tot het dekenaat Hulst. Vanaf die datum 
ressorteerden ze onder het nieuwe dekenaat Hontenisse. Het betrof de katholieke parochies in Boschkapelle, 
Graauw, Groenendijk (Hontenisse), Hengstdijk, Lamswaarde, Ossenisse en Stoppeldijk.
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178  ZA, APB toegangsnr. 144.1, nr. 5, brief van Van Dalsum aan de pastoor van Boschkapelle, 2 april 1910, origineel én 

kopie bewaard in het Liber memorialis.
179  ZA, APB, toegangsnr. 144.1, nr. 5, Van Dalsum, Liber memorialis.
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185  ZA, APB, toegangsnr. 144.1, nr. 5, Liber memorialis, 59-61; zie Bijlage 5.
186  ZA, APB, toegangsnr. 144.1, nr. 5, Liber memorialis, 61.
187  Slager, De Zeeuwse geschiedenis, 253-254; Slager, Armoede treedt binnen, 178-179.
188  ZA, APB toegangsnr. 144. 1, inv. nr. 5, Liber memorialis, 75.

uit eerbejag de volksgunst zocht en met beruchte artikelen zichzelf belache-
lijk maakte, niet tegenover zijn parochie, evenmin tegenover zijn Bisschop, 
maar tegenover de geestelijken. Hij weigerde zelfs gehoorzaamheid aan de 
Bisschop. In deze parochie (Boschkapelle) was hij een zeer gewaardeerd man, 
zeker 80 mensen die een dergelijke mening zijn toegedaan zullen kunnen 
worden aangetroffen onder de boeren, arbeiders en armen.’)

Pastoor M.B. Gouverneur, die OomenPastoor M.B. Gouverneur, die OomenPastoor M.B. Gouverneur  op 14 juni 1914 in Boschkapelle opvolgde, 
schatte het aantal volgelingen van Van Dalsum op 66.183 Tot de ‘bekende halstar-
rige’ sympathisanten behoorden volgens hem de wethouders P. Mel en G. van 
Campen, maar ook gemeenteraadslid P.A. Stallaert, landbouwer P. van de Wielen, 
J. Verbist, Sponselee, arbeider Destombes, onderwijzer J. Lafarre, mandenmaker 
Janssen, J. Gelderland en wagenmaker Francies Schelfhout.184 De laatste bleek 
een zeer hardnekkige volgeling te zijn. Dankzij pastoor Gouverneur bezitten we 
een volledige versie van het Van Dalsumlied in Boschkapelle, waarin, nog meer 
dan in de oude versie in Hulst, notaris Van Dalsum lof werd toegezwaaid.185 Toen 
het Territoriaal Militair Gezag de uitgave van De Volkswil verbood, ging men in De Volkswil verbood, ging men in De Volkswil
Boschkapelle niet over tot het lezen van Zelandia, maar koos bijna iedereen voor 
het liberale weekblad van Vorsterman van Oyen.186 Oomens en zijn opvolger 
Gouverneur slaagden er niet in de aanhang van Van Dalsum in Boschkapelle te 
breken en gingen een scherpe confrontatie uit de weg. Het zou in 1921 de nieuwe 
pastoor Aloys Fruytier, voormalig kapelaan in Graauw, uiteindelijk wel lukken. 

Op 21 januari 1921 keerde Fruytier terug in Zeeuws-Vlaanderen als pastoor van 
Boschkapelle, waar nog steeds een harde kern van volgelingen van Van Dalsum
bestond. De parochie viel nu onder het nieuw opgerichte dekenaat Hontenisse. We 
vernemen een denigrerend geluid over de landarbeiders van Fruytier in het voor-
jaar van 1922, toen een algemene werkstaking in de regio uitbrak.187 De inzet betrof 
een looneis van een dagloon van drie gulden tot december en een dagloon van twee 
gulden en vijfenzeventig cent in de wintermaanden, van december tot april. Voor 
Fruytier waren beide wethouders – ‘hardnekkige aanhangers van Van Dalsum’ – de Fruytier waren beide wethouders – ‘hardnekkige aanhangers van Van Dalsum’ – de Fruytier waren beide wethouders – ‘hardnekkige aanhangers van Van Dalsum’ –
stakingsleiders.188 In Stoppeldijk en Boschkapelle was de onrust diezelfde dag af-
gelopen, maar enkele dagen later braken ook werkstakingen uit in Ossenisse en in 

Boschkapelle, parochie van de H.H. Petrus en Paulus 

Pastoor J.P. Oomen van Boschkapelle nam tegenover Van Dalsum een bijzondere 
houding in. De bevolking van het dorp, gelegen op de noordwestelijke grens van 
het dekenaat, bestond hoofdzakelijk uit landarbeiders, kleine boeren-pachters en 
kleine middenstanders.176 Oomen was er op 2 juli 1909 tot pastoor benoemd en 
op 11 augustus geïnstalleerd. Hij kende de voorgeschiedenis van het confl ict met 
Van Dalsum niet. Al snel werd hij in zijn parochie geconfronteerd met een grote 
groep felle aanhangers van Van Dalsum. Hij schaarde zich wel achter de bisschop-
pelijke veroordeling van De Volkwil, maar zei in een preek, hetzij uit prudentie, De Volkwil, maar zei in een preek, hetzij uit prudentie, De Volkwil
hetzij uit een zekere sympathie voor Van Dalsum, nadrukkelijk dat men Van 
Dalsum niet als notaris mocht treffen.177 Dit vormde voor Van Dalsum de aan-
leiding om Oomen een brief te schrijven, waarin hij zijn waardering uitsprak 
voor het woord van de pastoor en de gelegenheid aangreep hem te informeren 
over de strijd die hij al zeven jaar moest leveren.178 De ‘samenspanning tegen 
hem’ was uitgegaan van de rentmeesters, waarbij zich eerst een deel van en later 
geheel de geestelijkheid had aangesloten. De samenspanning had als doel hem 
te treffen in zijn inkomen en hem te dwingen uit armoede Hulst te verlaten. Dit 
alles bestond al vóórdat De Volkswil verscheen.De Volkswil verscheen.De Volkswil

‘ Des te meer ik goed doe, des te grooter wordt de haat tegen mij. En waarom? 
Wegens afgunst voor Gods genade. Ik werd hier reeds gehaat nog vóór ik één 
woord had gezegd of één daad had verricht. Het was de ondeugd die ik voelde, dat 
zij stond tegenover een man, die tracht de deugd te beminnen. Nu weet U iets. En 
als U in dit licht spreekt met Uwe parochianen, dan zult U meer zien.’179

Pastoor Oomen besefte al spoedig dat het verbod op het verspreiden en lezen van 
De Volkswil in zijn nieuwe parochie niets zou uithalen. Op 5 april 1910 schreef De Volkswil in zijn nieuwe parochie niets zou uithalen. Op 5 april 1910 schreef De Volkswil
hij: ‘Ik heb de lezers herhaaldelijk vermaand, persoonlijk verzocht, verboden. 
Niets hielp. Niettegenstaande mijn herhaald verzoek wilden zij het niet laten. Ze 
zagen er geen kwaad in.’180

P. Destombes en de zoons van B. Magnus bleven de krant bezorgen.181 Op de 
achterzijde van een exemplaar van de bisschoppelijke brief waarin De Volkswil
verboden werd, kwalifi ceerde Oomen Van Dalsum als volgt:

 ‘Auctor huius “Volkswil” erat quidam notarius van Dalsum, vir valde singularis. 
Primo tempore notariatus sui erat vir, qui clericis bonum associationis valde 
promovebat, ast cupidus dignitatibus, populum fovebat, viam suam neque paro-
chis, neque Episcopo et articulis famosis clericis irridebat. Etiam obedientiam 
Episocopo manifeste negabat. In parochia hac (Boschkapelle) erat vir acceptis-
simus, ad minus octoginta (80) tales legebuntur a rusticis civibus, operariis et 
pauperibus.’182

 (‘De stichter van deze Volkswil was een zekere notaris Van Dalsum, een zeer 
bijzonder man. In het begin van zijn notariaat was hij een man die het goede 
doel van zijn zaak ten overstaan van de geestelijken zeer bevorderde, maar die 
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weken een nieuw pand aan te kopen. De openbare school werd op maandag 2 juli 
omgezet in een katholieke school en plechtig ingezegend door de bisschop.197 In 
Boschkapelle was de onderwijsverzuiling een feit.

Provinciale verkiezingen in maart en juni 1910

Verkiezingsbijeenkomsten werden en worden met leuzen en pamfl etten opgesierd, 
vroeger ook met liederen. Zo ontstond er in 1910, in de context van de strijd om de 
provinciale verkiezingen, een lied over Van Dalsum, gecomponeerd door Jan van 
Swaal uit Hulst, spoorwegarbeider aan de spoorlijn Mechelen-Hulst-Terneuzen. Het 
lied, dat veel later nog een toevoeging en aanpassingen kende, was in de volksmond 
het ‘Van Dalsum-lied’ gaan heten.198 De oudste versie luidde:

‘Daar is gekomen,   (Wijze: De Berlin)Wijze: De Berlin)Wijze:
De Volkswil een krant,
Die bekend zal maken
Waar de boel is aangebrand.

Want wie zal het wagen 
op leven of dood
Om menschen te helpen,
Hetzij christen of jood.

Refr.:
Dat doet van Dalsum
Voor waarheid en recht
Wij, abonneerders,
Blijven aan hem gehecht.

Trouw in dit leven
Trouw tot in den dood,
Zijn woorden zijn edel
En zijn daden zijn groot.’199

de omgeving van Hulst. Fruytier weet deze arbeidsonrust aan de vroegere invloed 
van Van Dalsum. Volgens hem zette de werkstaking veel kwaad bloed en werd de 
verhouding tussen boeren en arbeiders hierdoor zeer verscherpt.189

Hoewel hij op dat moment politiek en kerkelijk niet meer op de voorgrond 
stond, ging volgens de pastoor in elke staker een Van Dalsum schuil. Het felle 
verzet in het dorp tegen zijn plannen om de openbare school om te zetten in een 
rooms-katholieke, deed hij af als de nasleep van de vroegere ‘Van Dalsumherrie’, 
als een overblijfsel van het oude liberalisme. ‘Gelukkig hadden we te doen met 
domme onontwikkelde menschen.’190 Het verzet was groot, zoals blijkt uit de 
gemeenteraadsverslagen. Eerst trachtte de burgemeester de gemeenteraad met 
een voorstel te overrompelen. Hij meldde het ingekomen verzoek van het kerk-
bestuur om een gebouw beschikbaar te stellen voor de inrichting van rooms-
katholiek onderwijs.191 Nu dit verzoek er was, betekende dit, naar zijn mening, 
weldra leegstand van de openbare school. Vandaar dat het vanzelfsprekend was 
om dit gebouw over te dragen aan het kerkbestuur. Er werd tegenstand geboden, 
toen de burgemeester voorstelde om een ander verzoek van het kerkbestuur in te 
willigen, namelijk om ook de onderwijzerswoning aan het kerkbestuur te verko-
pen. Raadslid Stallaert pleitte voor openbare verkoop om een grotere opbrengst 
te verkrijgen, maar ook Gedeputeerde Staten maakten bezwaar toen ze van het 
voorstel vernamen. De raad zou eerst de openbare school moeten opheffen.192

Aan dit bezwaar kon spoedig tegemoet worden gekomen. Moeilijker was het om 
het bezwaar van raadslid A. de Bakker weg te nemen. Deze wilde de lijst zien met 
de namen van ouders die kozen voor bijzonder onderwijs voor hun kinderen. 
Zo de lijst er niet werd voorgelegd, was het raadsbesluit om het gebouw over 
te dragen aan het kerkbestuur ongeldig.193 Blijkbaar kostte het veel moeite een 
dergelijke lijst voor te leggen, want eind oktober was deze er nog niet. Na afl oop 
van de raadsvergadering van 11 november verscheen de pastoor voor een gesprek 
met de raad. Opnieuw vroeg De Bakker hem naar de lijst. Zelfs in december was 
er nog geen lijst. De Bakker begreep niet dat de pastoor in een conferentie kon 
meedelen ‘dat de school reeds is over gegeven’.194 Pas in de zomer van 1922 kon de 
burgemeester melden dat er een lijst kon worden voorgelegd. Volgens de burge-
meester hadden alle ouders zich aangemeld, behalve J. Piessens.195 Onmiddellijk 
bleek dat dit niet klopte en dat ook raadslid Dhaens, die wel op de lijst stond, 
zich niet had opgegeven. Aannemende dat de gemeentesecretaris behoedzaam 
notuleerde, wordt wel duidelijk dat Fruytier de bevolking in deze zaak niet 
achter zich had. Slechts met de hulp van burgemeester en gemeentesecretaris – 
‘anders hadden we het niet klaargespeeld’ – wist hij uiteindelijk het verzet van 
de wethouders en de gemeenteraad te breken. Een vraag blijft wie Fruytier met 
‘we’ bedoelde. Op de preekstoel deelde hij mee dat de overdracht van de school 
had plaatsgevonden door de opstelling van burgemeester en gemeentesecretaris, 
ondanks het verzet van de gemeenteraad.196 Wat niet lukte, was de overname 
van het schoolgebouw. Het kerkbestuur zag zich genoodzaakt binnen enkele 
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200  Van Dalsum had een afkeer van de antisemitische denkbeelden. Zie de eerste paragraaf van hoofdstuk 7.
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202  ZL. nrs. 856 en 857, maart 1910; ZK. nrs. 1420, 1422 en 1423, april 1910.

verkiezingsstrijd om een vrijgekomen statenzetel. Door het plotselinge overlijden 
van de antirevolutionair P. Moens was een vacature ontstaan in de Provinciale 
Staten van Zeeland in het district Hulst. Van Dalsum zag er vanaf zich kandidaat te 
stellen.201 De liberale kiesvereniging stelde Ph.J. van Dixhoorn kandidaat. De zich 
als de échte katholieke pers presenterende De Zeeuwsche Koerier en Zeeuwsche Koerier en Zeeuwsche Koerier Zelandia acht-Zelandia acht-Zelandia
ten het een coalitieplicht de kandidaat van de antirevolutionaire kiesvereniging 
te steunen, zoals de katholieke kiesverenigingen wilden.202 Opmerkelijk was dat 
Het Hulsterblad uitdrukkelijk voor een katholieke kandidaat koos. Samen met een Het Hulsterblad uitdrukkelijk voor een katholieke kandidaat koos. Samen met een Het Hulsterblad
groot aantal katholieken ijverde het voor de kandidatuur van de heer H. Kramer, groot aantal katholieken ijverde het voor de kandidatuur van de heer H. Kramer, groot aantal katholieken ijverde het voor de kandidatuur van de heer H. Kramer
die lid was van de Kamer van Koophandel in Terneuzen. Het blad deed dit buiten 
de centrale van de katholieke kiesverenigingen om. Men stond achter Kramer en 

Het lied kende een grote populariteit omdat het, waarschijnlijk te pas en te onpas, 
werd gezongen als een verzetslied tegen de gevestigde partijen van het burger-
lijk en kerkelijk gezag. Het droeg bij aan een grotere naamsbekendheid van Van 
Dalsum en was tevens een uiting van dankbaarheid jegens hem. Bij de verkiezings-
strijd werd het op bijeenkomsten luid gezongen. Op één bijzonder zinnetje moet 
hier gewezen worden: ‘om mensen te helpen hetzij christen of jood.’ Het is geen 
vanzelfsprekende tekst in die tijd en in deze katholieke streek, zoals we verderop 
zullen zien.200

Kort na de kerkelijke veroordeling van zijn weekblad, met alle bijkomende 
reacties van hemzelf, van de regionale bladen als De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier Zelandia, 
de geestelijkheid en zijn eigen aanhang, werd Van Dalsum geconfronteerd met de 

De R.K. Kiesvereeniging in het district Hulst gaf de katholieke kiezers bij de verkiezingen voor de vrijgekomen 
Statenzetel van P. Moens in 1910 een uiterst duidelijk stemadvies (Van Dalsumarchief, AOKH Hulst)
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abonnees reageerden. Ook ondernam hij stappen om een goede verstandhouding, 
misschien wel samenwerking met de liberale kiesverenigingen te krijgen, maar van 
die zijde was men erg afwachtend. Men voelde wel voor zijn idee om een verkiezings-
bijeenkomst van afgevaardigden van verschillende partijen te beleggen, maar wilde 
er eerst in eigen kring met alle liberale kiesverenigingen in Zeeuws-Vlaanderen over 

steunde dus publiekelijk niet het voorstel van de centrale en het dagelijks bestuur 
van de katholieke kiesvereniging. Op dezelfde wijze werd in 1907 ook Van Dalsum 
kandidaat gesteld.203 Volgens deze groep kiezers was er geen reden denkbaar waar-
om het overwegend katholieke district Hulst een zetel af zou dienen te staan aan de 
antirevolutionairen.204 Men ergerde zich zowel aan de katholieke kiescentrale als 
aan de antirevolutionaire kiescentrale. De laatste durfde zelfs niet uit vier personen 
in het eigen district te kiezen en kwam uiteindelijk met een kandidaat aandragen 
van buiten het district, mr. P. Dieleman uit Middelburg.
Als spreekbuis van de katholieke kiesvereniging verdedigde Zelandia de keuze van Zelandia de keuze van Zelandia
de antirevolutionair zonder dat er een ledenraadpleging had plaatsgevonden. Een 
waar treurspel in de ogen van Het Hulsterblad en de ingezonden protestbrieven Hulsterblad en de ingezonden protestbrieven Hulsterblad
logen er niet om.205 Van Dalsum was een ferm pleitbezorger van de kandidatuur 
van Kramer. In de keuze van de centrale en katholieke kiesvereniging Hulst zag hij van Kramer. In de keuze van de centrale en katholieke kiesvereniging Hulst zag hij van Kramer
een herhaling van de antithese van dr. Kuyper, die godsdienst tot middel maakte 
om wereldse doeleinden te bereiken.206 De eerste verkiezing van 19 april leverde 
geen beslissing op. Een herverkiezing moest Dieleman of Kramer als winnaar 
aanwijzen. Van Dalsum hoopte op een duidelijke overwinning van de katholiek 
Kramer, omdat het de hoogste kerkelijke leiding een excuus zou kunnen geven af 
te zien van de steun aan de ‘godsdienstloze’ katholieke kiesvereniging van Hulst. 
Hij trachtte de voorzitter van de CHU, de Terneuzense wethouder D.J. Dees, over te 
halen zich vóór Kramer uit te spreken.207 Ook in zijn eigen blad richtte Van Dalsum 
zich in een ferm pleidooi tot kiezers van de liberale kiesvereniging en de CHU. 
De liberale kiesvereniging van Terneuzen had zich al achter de kandidatuur van 
Kramer gesteld.208 Vergeefs echter, want op 29 april versloeg Dieleman zijn tegen-
kandidaat Kramer met honderd stemmen. Voor Het Hulsterblad en zijn aanhang Hulsterblad en zijn aanhang Hulsterblad
was dit geen reden om te rouwen of van zijn koers af te wijken. Ook in juni zou het 
zijn standpunt handhaven, ongeacht de kandidaten van de centrale of het dagelijks 
bestuur.209 Nu stelde Kramer zich om persoonlijke redenen geen kandidaat, maar 
de eigen koers van Het Hulsterblad was opvallend. Overigens meldde het blad dat de Hulsterblad was opvallend. Overigens meldde het blad dat de Hulsterblad
stemmers op Kramer zeker niet allemaal ‘dalsianen’ waren.stemmers op Kramer zeker niet allemaal ‘dalsianen’ waren.stemmers op Kramer zeker niet allemaal ‘dalsianen 210 Van Dalsum zou met
De Volkswil eerder de bij het protestantse volksdeel nog levende antipapistische De Volkswil eerder de bij het protestantse volksdeel nog levende antipapistische De Volkswil
gevoelens hebben aangewakkerd. Voor Van Dalsum toonde een analyse van de 
cijfers aan dat in meerdere plaatsen de vanzelfsprekende macht van de katholieke 
kiesverenigingen over het stemgedrag van de katholieken afkalfde. Het beïnvloed-
de zijn beslissing om zich al vroeg kandidaat te stellen voor de provinciale verkie-
zingen in juni.211

In juni traden vier katholieke Statenleden af, de heren E.B. Dumoleyn, A. Moerdijk, 
J. van Rompu en J. van Waesberghe. Van Dalsum was blijkbaar niet van plan de 
verkiezing op dinsdag 14 juni stilletjes af te wachen. Binnen eigen kring vroeg 
hij ‘daden’ te noemen, waarop de aftredende katholieke Statenleden zich zouden 
kunnen beroepen. Daarvoor ruimde hij plaats in in zijn rubriek ‘Het Vrije Woord’ 
en hij hoopte dat hier hoor en wederhoor konden worden toegepast. Slechts enkele 
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en de katholieke rechtsleer.

In Sas van Gent en Westdorpe, waar men Van Dalsum enkel kende uit zijn 
eerdere bijdragen in de ‘oude’ Zeeuwsche Koerier, zou men graag persoonlijk met Zeeuwsche Koerier, zou men graag persoonlijk met Zeeuwsche Koerier
hem kennis willen maken, maar dat deed hij niet, want: ‘Word ik gekozen, dan 
moet ik kunnen zeggen: het is uitsluitend de wil van het volk.’214 Zodra echter 
de oogsttijd en de bietencampagne voorbij waren, wilde hij in Sas van Gent een 
lezing verzorgen. Deze belofte zou hij spoedig inlossen.215spreken. Veel hoop gaf men hem niet. Het is niet bekend of een dergelijke bijeen-

komst nog heeft plaatsgevonden. Volgens de Ter Neuzensche Courant zagen groepen Ter Neuzensche Courant zagen groepen Ter Neuzensche Courant
‘vrijzinnige en vrij liberale kiezers’ en ‘vele vrije kiezers’ toch Van Dalsum als een van 
hun kandidaten.212 De katholieke kiesverenigingen stelden de aftredende katholieke 
Statenleden herkiesbaar. ‘De goddelozen hebben geen hoop op de toekomst’, laat Van 
Dalsum als zwartomlijnde spreuk afdrukken.213

Protestbrief van Van Dalsum tegen ‘een socialistisch schendblaadje’ dat in de verkiezingsstrijd van 1910 werd Protestbrief van Van Dalsum tegen ‘een socialistisch schendblaadje’ dat in de verkiezingsstrijd van 1910 werd 
verspreid om hem en twee medekandidaten zwart te maken (Van Dalsumarchief, AOKH)verspreid om hem en twee medekandidaten zwart te maken (Van Dalsumarchief, AOKH)

Bij de herstemming tijdens de reguliere verkiezingen in juni 1910 deden de katholieke kiesverenigingen een 
oproep aan de katholieke kiezers om niet op Van Dalsum te stemmen (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige 
Kring Hulst)
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meer de invloed van het clericalisme toe. Een zeer bedenkelijk teeken. Maar 
des te meer reden om zich te verheugen in enkele lichtpunten zooals er een in 
het district Hulst valt waar te nemen.’

De krant verwelkomde Van Dalsum als een zelfstandige democratische katholiek 
en zag zijn verkiezing als een vingerwijzing dat een democratische stroming in 
het district Hulst ‘wassende’ was.221

Van Dalsums eerste publieke optreden als Statenlid vond een maand later plaats.
Op zondagmiddag 31 juli 1910 vertrok hij naar St. Niklaas aan het hoofd van een 
groep oud-militairen uit de streek om er deel te nemen aan een plechtige vaandel-
overdracht aan het Bestuur der Belgische oud-militairen.222 Van Dalsum was hiervoor 
uitgenodigd door jonkheer A. Tayart de Borms, plaatsvervangend volksvertegenwoor-
diger en tevens erevoorzitter van het Gewestelijk verbond der oudwapenbroeders 
van het arrondissement St. Niklaas. Er gold één strikte voorwaarde voor het bijwonen 
van deze bijeenkomst: het Nederlands was de voertaal! Het was Van Dalsums eerste 
publieke steunbetuiging aan de Vlaamse beweging. Zijn sterk groeiende sympathie 
voor de Vlaamse Beweging wordt later uitvoerig besproken.223

Van Dalsum dacht overigens niet dat de tegenslagen voorbij waren en wilde 
herinneren aan Gezelles woorden:

‘Het leven is een krijgsbanier,
door goede en kwade dagen,
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier;
kloekmoedig voorwaarts dragen.

Men tuimelt wel, en wonden krijgt
men dikwijls, dichte en diepe...
’t en vlucht geen weerbaar man, die wijgt
of hem de dood beliepe!

Het leven is... geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen:
het leven is de Kruisbanier
tot in Gods handen dragen!’
    (Guido Gezelle, Het Leven) 

De verkiezingsdag van 14 juni 
bracht voor geen der kandi-
daten het vereiste aantal van 
2730 stemmen op. Reden voor 
de katholieke kiesvereniging 
in Hulst zich nog eens met een 
ernstig woord tot de katholieke 
kiezers te richtten.216 Het Gentse 
liberale blad Het Vaderland, dat Het Vaderland, dat Het Vaderland
ook in de grensstreek werd ver-
spreid, vestigde de aandacht op de 
liberale kandidaten, waartoe ook 
Van Dalsum werd gerekend.217

Bij de herstemming op 28 juni 
werden Dumoleyn, Moerdijk en 
Van Rompu herkozen én won 
Van Dalsum een zetel ten koste 
van zijn opponent in Hulst 
J. van Waesberghe.218 De reactie 
van de katholieke tegenpartij 
in Hulst sprak van een donkere 
bladzijde in de geschiedenis van 
het district Hulst:

 ‘Een man van echt-katholieken huize, maar die in den loop der jaren zóó 
ver van den goeden weg is afgedwaald dat hij in 1909 de christelijke lands-
regeering in gevaar bracht, dat hij, wat erger, veel erger is, eenige maanden 
geleden een eerbiedwaardig en bemind grijsaard als de Bisschop van Breda in 
zijn heiligste en meest teedere gevoelens aanrandde (…), zóó’n man is thans de 
uitverkorene van ons overwegend katholieke district.’ 219

In De Zeeuwsche Koerier werd het verlies van Van Waesberghe betreurd: ‘28 Juni De Zeeuwsche Koerier werd het verlies van Van Waesberghe betreurd: ‘28 Juni De Zeeuwsche Koerier
1910!... Bloedig rood staat ge in onze harten gegrifd. 28 Juni 1910... Geknakt, 
gebroken, ontzenuwd hebt ge ons! Hij die steeds de eerste en de laatste was. Hij 
die in tijd van vrede met zijn adelaarsblik de toestanden doorschouwde en ons 
voorbereidde op de strijd die komen zou.’220

Natuurlijk waren er ook andere geluiden: ‘De Staten zullen dus nu tellen 15 
liberalen, 20 antirevolutionairen en 7 katholieken, onder wie een die niet in 
het gareel zal lopen,’ schreef de liberale Middelburgsche Courant. Maar de krant 
verwachtte weinig goeds voor de naaste toekomst.

 ‘Terwijl in zuiver Katholieke landen, die van ervaring kunnen spreken, het 
verzet tegen het drijven van de heerschende macht in het Vaticaan vanwege 
de Katholieken en de Katholieke Regeringen steeds sterker wordt; terwijl 
Katholieke vorsten zelfs daartegen opkomen, neemt in Nederland meer en 

In memoriam van Joseph van Waesberghe, 1913 
(fotocollectie Carlo Buijsrogge, Hulst) 
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rechter enkel het feit en niet de persoon moest beoordelen. Mocht dit niet worden 
veranderd, dan zou verplicht moeten worden de inhoud van dergelijke rapporten 
ook aan beklaagden kenbaar te maken.228

De zaak Schets kreeg een vervolg door een tweede aanklacht van de pastoor 
vanwege Van Dalsums artikel over de ‘Aardse en de eeuwige rechter’. In dit artikel 
werd Schets van valse getuigenis of meineed beschuldigd.229 Van Dalsum werd 
op 13 juni gedagvaard om op 16 augustus voor de arrondissementsrechtbank 
in Middelburg te verschijnen. Van Dalsum publiceerde op 23 juni alle betref-
fende documenten die hem van de zijde van de rechtbank hadden bereikt en de 
brief die hij pastoor Schets schreef naar aanleiding van het feit dat deze niet zou 
hebben geweten van zijn gangbare bijnaam ‘den Blikken’. De bewijzen leken 
overduidelijk, maar deze waren, zoals Van Dalsum meende, bij een zaak van 
belediging niet van belang. Hij verwachtte dus een veroordeling op 16 augustus, 
wat ook gebeurde. Hierop volgden nog enkele beroepszaken die uiteindelijk 
resulteerden in een vonnis van de Hoge Raad op 10 april 1911, waarin hem een 
boete van honderd gulden werd opgelegd. 

Intussen werd de druk op Van Dalsum verhoogd. Eind augustus 1910 legde 
burgemeester F. van Waesberghe een klacht tegen Van Dalsum neer bij de offi cier 
van justitie, omdat hij zich in diens blad beledigd voelde in zijn eer en de waardig-
heid van zijn ambt.230 ‘De beklaagde wil het gezag ondermijnen en mijn prestige
afbreuk doen.’231 De klacht was geformuleerd na uitvoerig overleg met mr.
P. Dieleman.232 Tot groot ongenoegen van de burgemeester achtte de offi cier van 
justitie geen redenen aanwezig voor nader onderzoek.233 Toen Van Dalsum op 17 
december het artikel ‘Recht of krom’ publiceerde, merkte de burgemeester op dat 
zijn geheim ambtsrapport op waarheid berustte.234 Hij diende opnieuw een klacht 
in wegens belediging. Na een verkennend onderzoek door de rechter-commissaris 
nam de offi cier de klacht in behandeling. Intussen begreep Van Dalsum dat hij 
geen tussenkomst van de minister van justitie kon verwachten.235 Mr. Dieleman 
drukte zijn cliënt, F. van Waesberghe, op het hart vooral kalm en waardig als 
getuige op te treden. Uiteindelijk werd Van Dalsum op 6 april 1911 veroordeeld 
tot een boete van driehonderd gulden. Bij arrest van 29 mei 1911 verwierp de 

Troost vond hij in psalm 73, de harpzang van Asaf, die hij op de voorpagina van 
De Volkswil afdrukte. Laster en spot zouden blijven, maar zoals Schaepman er De Volkswil afdrukte. Laster en spot zouden blijven, maar zoals Schaepman er De Volkswil
boven stond, zo diende ook hij te handelen.224

Verloren rechtszaken

Het jaar 1911 beleefde Van Dalsum als een jaar van onrecht, omdat hij vele tegen 
hem lopende rechtszaken verloor. Het overgrote deel van de processen was 
aangespannen in 1910. We zagen al eerder dat pastoor Schets uit St. Jansteen een 
aanklacht indiende wegens belediging en bij de rechtbank in Middelburg een 
schadevergoeding eiste van honderd gulden. Gelijktijdig werd ook een aanklacht 
wegens belediging ingediend door mej. Clémence Dieleman, die zich door Van 
Dalsum eveneens beledigd voelde. Volgens Van Dalsum waren beiden door zijn 
politieke tegenstanders overgehaald hun aanklacht in te dienen.225 Zonder exact 
in te gaan op de pleidooien, de verweerschriften en de argumentaties van de 
vonnissen, is het belangrijker te registreren wat Van Dalsum als onrecht aanvoel-
de en welke invloed het op hem had.

Tijdens de openbare zitting van 17 mei 1910, waarop beide zaken aan de orde 
kwamen, maakte mr. P. Dieleman, advocaat van de eisende partij en dezelfde 
persoon die in april 1910 op voordracht van de christelijke coalitie gekozen 
werd tot lid van Provinciale Staten, in zijn pleidooi onverwacht gebruik van een 
vertrouwelijk ambtsrapport dat over Van Dalsum was opgemaakt door de burge-
meester van Hulst, F. van Waesberghe, in zijn functie als hulpoffi cier van justitie. 
Het vertrouwelijk rapport was niet bekend aan de verdediging of beklaagde. Dit 
achtte Van Dalsum op zijn minst een ongelukkige gang van zaken. De inhoud 
raakte hem meer: ‘zedelijk gedrag en ontwikkeling zijn goed, zijn gedragingen 
zijn echter allerzonderlingst; is een volksopruier en beslist te kwader trouw.’ Van 
Dalsum sprak vanaf dat moment van ‘een uitgebracht valsch ambtsrapport’.226

Hij zag zich immers niet als een volksopruier. Ook voor het gewone volk was hij 
dit niet. Kwade trouw was niet aanwijsbaar. In zijn ogen was er duidelijk tegen 
hem samengespannen. Tegen zijn veroordeling voor de beledigingen van pastoor 
Schets en mejuffrouw C. Dieleman, tekende Van Dalsum geen beroep aan. In De 
Volkswil kwam hij in een artikel over de ‘Aardsche en de eeuwige rechter’ op de Volkswil kwam hij in een artikel over de ‘Aardsche en de eeuwige rechter’ op de Volkswil
zaak terug.227 Verder richtte hij zich in een tweetal verzoekschriften tot H.M. de 
Koningin en de Tweede Kamer. De kern van het eerste verzoekschrift was een 
vraag om kwijtschelding van de boete, een terechtwijzing van de burgemeester 
van Hulst vanwege diens ‘valsch ambtsrapport’ en een verzoek om afschaffi ng van 
de praktijk van geheime ambtsrapporten. In het tweede verzoekschrift vroeg hij 
om een zodanige aanvulling in de Strafwet dat de pers werd toegestaan waarheid 
en recht te dienen in zaken van algemeen belang of noodzakelijke zelfverdediging. 
Tevens vroeg hij om afschaffi ng van geheime ambtsrapporten, omdat de straf-
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werking en dacht een nog zwaardere kruistocht te moeten afl eggen, mocht hij 
inderdaad besluiten aan de verkiezingen deel te nemen. Hoe kon hij het vol-
houden, zo werd hem herhaaldelijk gevraagd.245

Zijn antwoord was duidelijk: hij voelde zich gesterkt door het schriftwoord ‘Wie 
de Heer vreest, siddert voor niets en verschrikt niet, want Hij is zijne hoop (Eccl. 34, 
16).’ Hoewel allen zich met alle mogelijke middelen tegen hem gekeerd hadden, 
schreef hij niet bang te zijn geweest. Hij sprak zijn dankbaarheid uit tegenover 
iedereen die goed voor hem geweest was, hem had gesteund in gebed, iedereen die 
de moed opbracht toch akten bij hem te laten passeren, zodat hij als notaris nog 
wat inkomsten had. Hij hield van het volk in het Land van Hulst, omdat het ‘voor 
het weinige dat wij er voor hebben gedaan zoveel wederliefde heeft betoond’. 

Toch voelde hij dat onder de boeren het wantrouwen ten opzichte van hem 
groeide, terwijl hij toch vooral voor hen veel tot stand had gebracht, zoals de oprich-
ting van boerenbonden en boerenleenbanken, het geven van rechtsadviezen en 
verbeteringen in pachtcontracten. Hierdoor was de bestaanszekerheid van de boeren 
beslist toegenomen. Het wantrouwen onder hen was gegroeid, doordat hij in toe-
nemende mate was gaan ijveren voor een verbetering van de arbeidsomstandig-
heden van de landarbeiders, de meest rechtelozen op het platteland. Het verbeteren 
van hun rechtspositie rekende hij evenzeer tot zijn taak, omdat de bevordering van 
het algemeen belang zijn hoefddoel was. De druk vanuit de kerk, die leunde op de 
katholieke kiesverenigingen, en de druk vanuit de rentmeesters hadden het ontlui-
kende wantrouwen van de boerenpachters versterkt, zodat men zijn kantoor steeds 
meer meed. De propaganda, erkenning en acceptatie van het nieuwe r.k. landbouw-
weekblad dat M. Verhaak had gelanceerd als compensatie voor het verloren gaan van dat M. Verhaak had gelanceerd als compensatie voor het verloren gaan van dat M. Verhaak
abonnementen bij De Zeeuwsche Koerier, maakten deel uit van het opkomende verzet Zeeuwsche Koerier, maakten deel uit van het opkomende verzet Zeeuwsche Koerier
van de boeren tegen Van Dalsum. Hij hoorde dan ook opmerkingen van mensen 
die het goed met hem meenden: waarom je hier nog inzetten voor steeds kleinere 
contracten en je niet elders vestigen? Maar, zo schreef Van Dalsum: ‘Wat moet er 
van ons volk worden als wij ons werk onvoltooid zouden laten?’ Hij sprak van ‘ons’, 
omdat hij gehoord had dat men meeleefde met zijn lief en leed. Overigens, ook vanuit 
Arnhem kwam medeleven: ‘Hier in Arnhem zijn er velen die U een engel noemen, ik 
heb het zelf gehoord, ’t klinkt niet vreemd voor hen die U (…) hier kennen, die nabij 
en van verre uw werken en uw handelingen hebben gezien en gadegeslagen.’246

Hoge Raad de gevraagde cassatie.236 Het door Van Dalsum ingediende gratieverzoek 
bij de Koningin237 werd afgewezen.238

Intussen verminderde onder de toenemende druk van de gevestigde orde 
de clientèle voor het notariskantoor. Om Van Dalsum volledig te treffen legde 
pastoor Schets ook een klacht neer bij de Kamer van Toezicht op de Notarissen en 
Kandidaat-notarissen te Middelburg wegens belediging, waarvoor Van Dalsum 
gehoord werd. Daar echter vond Schets geen gehoor. Volgens Van Dalsum 
kwam Schets tot deze stap, omdat hij door anderen ertoe werd overgehaald. Van 
Dalsum leed onder de rechtszaken, te meer daar in hetzelfde voorjaar de weduwe 
Vlassenrood en ook zijn zeventigjarige moeder van deken Brouwers te horen 
kregen dat zij uitgesloten bleven van het ontvangen der sacramenten.239

Op initiatief van een drietal lezers van De Volkswil werd intussen een inzameling De Volkswil werd intussen een inzameling De Volkswil
gestart om de gelden voor de 75 gulden boete van het eerste proces bijeen te brengen.240

Van Dalsum aarzelde om dit initiatief te accepteren. Hij had immers zelf altijd 
belangeloos gewerkt en meende nu een van de consequenties, verguizing, op de 
koop toe te moeten nemen. Na enige aandrang stond hij het toe, mits het eventuele 
overschot een bestemming kreeg in een fonds voor Recht en Wet.241 In De Volkswil
werd melding gemaakt van de binnenstromende giften die vaak voorzien waren 
van opmerkingen aan het adres van de burgerlijke en kerkelijke overheid. Nog 
vóór de oplegging van de boete was het bedrag al bijeengebracht.242 In de rubriek 
‘Voor de vierhonderd gulden boete of tachtig dagen hechtenis in de zaak pastoor 
Schets en ambtsrapport burgemeester Van Waesberghe’, waarin de binnengekomen 
gelden werden vermeld, verschenen nu scherpere opmerkingen van gevers. Vanuit 
Leiden werd een bericht van blijdschap ingestuurd, omdat Van Dalsum ‘de Belgische 
christen-democraten de broederhand had gereikt’. De auteur hoopte dat Pieter Daens 
een lezing zou willen houden in Leiden. Vanuit dezelfde plaats zag men Fruytier zijn 
Kamerzetel en Van Waesberghe zijn politieke carrière verliezen. Cirillus Emmeleer 
uit Clinge meldde dat hem opnieuw de paasbiecht werd geweigerd door pastoor 
Schets, omdat hij geabonneerd was op De Volkswil. Waarom werd er over geld-De Volkswil. Waarom werd er over geld-De Volkswil
lectuur niet en over goede lectuur wel gesproken?, vroeg een donateur uit Graauw. 
Een anoniem gebleven rooms-katholiek priester hoopte dat zijn gave navolging 
vond. Vanuit Maastricht sprak een gever de hoop uit dat de christelijke naastenliefde 
door geestelijken en leken in Zeeuws-Vlaanderen zou worden toegepast.243

Gezondheid en bezinning

In de zomer van 1911 tekende zich bij Van Dalsum een eerste vermoeidheid af, 
toen hij voor zichzelf een balans opmaakte van de gebeurtenissen die hadden 
plaatsgevonden.244 Er waren voortekenen van een ineenstorting. Hij zag op tegen 
een eventuele kandidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in 1913, 
een strijd die zich nu al begon af te tekenen. Hij verwachtte dan nog meer tegen-
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was ongetrouwd gebleven, opdat zijn hart niet zou hoeven te kiezen tussen de 
belangen van vrouw en kinderen enerzijds en die van zijn vrienden anderzijds. Hij 
had geen stoffelijke voordelen, geld of menselijke eer nagejaagd, maar enkel rechts-
zittingen tegen hem geoogst, verachting ondervonden bij burgerlijke en kerkelijke 
overheden, belediging van de zijde van de katholieke pers en een droge boterham 
verdiend: ‘Nu ben ik gekomen op de weg die ons leven waardevol maakt voor God 
en mensen, die leidt tot volkswelvaart en volksdeugd en die leidt tot mijn eeuwig 
leven. Had ik voor eigen stoffelijk voordeel geijverd, voor geld, goed, of menselijke 
eer, dan was mijn leven mislukt.’249 Zijn intentie wordt treffend weergegeven in een 
bewaard gebleven tekst in zijn handschrift over het ‘sociaal katholicisme’, waarin 
de levensopdracht van ‘de mystieke’, dat wil zeggen de gelovige christen die zich 
met God verbonden weet, getekend wordt:

 ‘De mystieke is noch de koude vrome, noch de asceet volgens systemen, noch 
de eenzame devote, noch de geloovige die al te veel aan de Navolging hangt, 
maar het is de leerling van Jezus en van het Evangelie, bouwende op de liefde 
voor het leven en de wereld. Daar de liefde vormt de grondslag, het bestaan en 
het ideaal van het christendom, stelt de mystieke de liefde in het centrum van 
alles. Deze liefde nu is niet droomerig noch sentimenteel, noch individueel, zij 
sluit niet op, vlucht nooit de menigten, dondert noch tegen de menschen, noch 
tegen de eeuw. Blijgeestig geeft zij zich; geduldig grijpt zij de gelegenheden om 
goed te doen. Voor alles sociaal en overwinnend, inspireert zij de gave van 
zichzelve en baart de toewijdingen. Indien van het private domein gij haar 
overbrengt in het openbare leven, zal de evangelische liefde voortbrengen 
hare mannelijke leerstellingen over de betrekkingen tussen de mensen, leer-
stellingen vergeten of somtijds ingekort, heden slecht overgeschreven door 
de systemen, maar die altijd onderwijzen het algemeen welzijn, opeischen de 
verheffi ng van de menigten en doen dienen alle gezag, huisgezin, gemeente, 
stad, tot den triomf van het algemeen belang. De huidige ontwikkeling van dit 
Evangelie van de liefde wordt genoemd de Christelijke Democratie. Het Evangelie 
bevat inderdaad het meest verheven en het best geordende sociale wetboek: niet 
dat het economische vormen voorstelt, maar omdat het openbaart een geest, 
een leer en een plaatsaanwijzing. En die geest, die leer en die plaatsaanwijzing 
geven aan de denkbeelden van rechtvaardigheid en van liefde een dergelijk 
gezag dat- om te behagen aan God en om te vervullen zijn ambt - de mensch 
moet doen rusten zijne eigen zedenleer op den openbare dienst en den dienst 
van anderen. Jezus komt niet naar de mensch, maar de menschen verenigd 
met God, verenigd onder elkander, vormende het huisgezin, het huisgezin van 
de getrouwe bestuurder waar de werklieden de gelijke beloning ontvangen,
samenstellend het organisch lichaam waarvan alle leden solidair zijn en 

Van Dalsum was van mening dat, mocht hij zich terugtrekken, binnen drie jaar 
diefstal en knevelarij zouden terugkeren in de regio. Vandaar dat hij wees op twee 
zinsneden in het lopende feuilleton247 in zijn weekblad waarin Electra tot Judas de 
Makkabeër zegt: ‘Wat moet er van den tempel, wat van uw volk worden zonder U, Makkabeër zegt: ‘Wat moet er van den tempel, wat van uw volk worden zonder U, Makkabeër
Judas? (…) Hij behoore onverdeeld tot zijn volk.’ 248 Hij kon ‘zijn’ volk niet in de steek 
laten. Ook het laatste was waar. Hij had zich volledig gegeven naar zijn zeggen en 

Handgeschreven tekst van Van Dalsum, getiteld Sociaal Katholicisme en Sociaal Protestantisme. 
De Christelijke democratie (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)
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religieus karakter en ondertekend door een zekere ‘K-P’. Of zij van de hand van 
pastoor Kerstens waren, is niet duidelijk.257

De verkiezingen van 1913 begonnen hun schaduw vooruit te werpen. Van 
Dalsum verwierp beschuldigingen dat hij als katholiek geïnfecteerd was door het 
liberalisme. Men moest maar aangeven in welk artikel hij een liberale stelling had 
verdedigd, die in strijd was met de katholieke leer. Stellingen die over het libera-
lisme werden verspreid, zoals de opvatting dat de mens God kon dienen zonder leer 
of Heilige Schrift, dat men bij de staatsleer geen rekening zou moeten houden met 
Gods geboden, dat inzake moraal de mens volledig vrij zou zijn, deelde hij niet en 
verspreidde hij niet. ‘Al mijn arbeid, al mijn zorg, al mijn opofferingen, hebben juist 
tot doel dit volk katholiek te doen blijven.’258 In antwoord op deze beschuldigingen 
verklaarde hij een Kamerlidmaatschap te zullen weigeren, indien hij door één 
bepaalde politieke richting gekozen werd. Hij was immers géén partijman en kon 
of zou er geen worden.259 Van Dalsum hield moed, al leed hij er onder: ‘Rouw en 
smart worden het schoonst gedragen buiten het gevoel en gedrag der mensen, in 
de eenzaamheid. Goedheid des hemels doet echter het allerschoonste beeld in de 
herinnering verbleken, de scherpste pijl haar scherpte verliezen.’260

Eind april waren alle aan Van Dalsum opgelegde boetes betaald. De vierhonderd 
gulden waren bijeengebracht door enkele vermogende vrienden: 100 gulden 
door de boerenstand, 25 door winkeliers en 10 door kleine ondernemers. Het 
resterende, grootste deel was door arme mensen en arbeiders bijeen gebracht.261

Van Dalsum betreurde het dat de politieke en notariële wereld het had laten 
afweten. In De Volkswil werd het inzamelingsfonds voor de boeten afgesloten.De Volkswil werd het inzamelingsfonds voor de boeten afgesloten.De Volkswil

Intussen verenigde een groep vrienden zich rond Van Dalsum om hem te 
steunen in de strijd om de Tweede Kamerzetel van het kiesdistrict Hontenisse. 
Voorzitter C.J. Cuijle en secretaris A. Reinhoud openden in De Volkswil een De Volkswil een De Volkswil
verkiezingsfonds om gelden in te zamelen. Pas na lang aarzelen had Van Dalsum 
hiervoor toestemming gegeven in het besef dat hij de steun van de vrienden 
hard nodig had. Er werden drie verkiezingscommissies opgericht om in de 
voornaamste centra, in Zuid-Beveland, Axel en Hulst, actief te kunnen zijn.262 In 

samenwerken tot hetzelfde doel, verwerkelijkende de Hemelsche Stad, beeld 
van het Rijk der Hemelen dat God als beloning zal geven aan hen die het 
zullen hebben gekleed en gevoed. De acht zaligheden, de meeste parabelen en 
wonderen, de zeven laatste geboden van de Tien Geboden, de hiërarchische 
organisatie van de christelijke gemeenschap, de beginselen van gezag en de 
regels van het regeeren, de rol van de rijken en het deel van de armen, de 
geheele bovennatuurlijke economie grondt zich op de onafhankelijkheid 
van diensten, van de rechten, en van de plichten. En op dit sociale radarwerk, 
zo ineengedrongen en zo duidelijk, werpt Jezus het purper van teederheid en 
barmhartigheid. Dat is de triomf van het Evangelie. Het is Hij en Hij alleen, die 
zal scheppen het hart. Vóór Hem hebben de wet, de kunsten, de wetenschap-
pen schitterende beschavingen opgevoed, maar de teedere ziel, de ziel die zich 
opoffert, de ziel zonder zelfzucht of hoogmoed dateert van Nazareth en van 
den Calvarieberg.’250

Zoals Van Dalsum het hier formuleerde, aannemende dat de tekst van hem is, komen Zoals Van Dalsum het hier formuleerde, aannemende dat de tekst van hem is, komen Zoals Van Dalsum
alle elementen van zijn gelovige visie naar voren. Het is zijn credo: zich wegcijferende 
liefde, plichtsvervulling, huisgezin, gemeenschapszin, harmonie, solidariteit van 
rangen en standen, bouwen aan het hemelse Jeruzalem, een leven volgens de tien 
geboden. In zijn ogen wordt zo’n christelijk leven door God barmhartig aanvaard. 
Ook in deze tekst komt weer naar voren dat vroomheid voor Van Dalsum niet 
bestond uit piëtisme of bevindelijkheid, maar uit oprechte plichtsvervulling die geen 
tegenprestatie vroeg, niet gebaseerd was op het Romeinse ‘do ut des’ (ik geef opdat jij 
geeft), maar op christelijke dienstbaarheid in het algemeen belang.

De gebeurtenissen sinds de veroordeling van De Volkswil en de rechtszaken waarin De Volkswil en de rechtszaken waarin De Volkswil
hij naar zijn oprechte mening enkel de huichelarij van hooggeplaatste burgers en 
geestelijken aan de orde stelde, hadden Van Dalsum fysiek en vooral geestelijk 
gesloopt. Meerdere keren werd hem door familieleden en vrienden aangeraden uit 
Hulst te vertrekken, omdat hij er toch geen boterham zou kunnen verdienen.251

Hij kreeg naar zijn zeggen in december 1911 een zenuwinzinking en kon tot zijn 
grote verdriet met oud- en nieuwjaar niet ter kerke gaan, zo ziek voelde hij zich. 
Hetzelfde was hem eerder in Arnhem ook overkomen.252 Toen hij in januari weer 
op de been was, klaagde hij met een verwijzing naar Dante253 de huichelaars bij 
hun naam aan.254 Zijn arts waarschuwde hem zich niet te vermoeien. Zijn ineen-
storting was zó ernstig,255 dat hij twee maanden later verklaarde op te zien tegen 
zijn mogelijke kandidatuur voor de Tweede-Kamerverkiezingen.256

Bij afwezigheid van Van Dalsum schreef zijn vriend dominee de Boer een 
column in De Volkswil over partijzucht als een kanker van regeringen en even erg De Volkswil over partijzucht als een kanker van regeringen en even erg De Volkswil
als dweperij in de godsdienst, over partijschap ‘als een ongelukkig, bekrompen 
schepsel’ en over partijzucht ‘als een blindgeborene’. Bewoordingen die voor de 
regionale katholieke kiesverenigingen niet mis te verstaan waren. Ook geeste-
lijke overwegingen ontbraken die weken niet, al waren deze van een algemeen 
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de katholieke Bredanaar mr. A.H. Lijdsman verkozen en benoemd tot notaris in 
Hulst. Volgens Van Dalsum was deze benoeming bevorderd door de katholieke 
geestelijkheid in overleg met de minister van Justitie, mr. E. Regout. Behalve door 
rentmeesters en zaakwaarnemers, boeren en kerkelijke overheid, voelde Van 
Dalsum zich nu ook belaagd vanuit zijn beroepsgroep. Enkele maanden later 
volgde vanuit die kring een ernstige aanslag op zijn broodwinning.

Een politieke beslissing van de Staten van Zeeland en de ruchtbaarheid die Van 
Dalsum hier aan gaf, leken grote gevolgen voor hem te krijgen. In de Staten werd 
in de najaarszitting van 1911 het voorstel van Gedeputeerde Staten besproken om
een renteloos voorschot te verlenen aan een op te richten Zeeuwsch-Vlaamsche 
Tramweg Maatschappij, die de vele bestaande kleine tramlijntjes zou over-
koepelen.268 Deze oprichting was het resultaat van langdurige onderhandelingen 
en voorbereidingen van Belgische en Zeeuwse zijde.269 Van Dalsum viel over twee 
zaken. Allereerst twijfelde hij sterk aan het doel van deze tramwegmaatschap-
pij. Immers, de betreffende tramwegen voor het bietenvervoer naar de suiker-
fabrieken van Moerbeke (B) dienden zijns inziens alleen de belangen van enkele 
vermogende Belgische particulieren.270 Het kapitaal dreigde verder uit Zeeuws-
Vlaanderen weg te lopen. De regio ‘verkeert in dezelfden toestand als eene 
kolonie in Indië of Africa: er blijven alleen de arbeidsinkomsten. De kapitaals-
inkomsten gaan naar elders’.271 Vervoerders, waaronder ook mosselschippers die 
in het najaar het bietentransport over water verzorgden, zouden zonder inkom-
sten komen te zitten. Hulst als marktplaats zou aan betekenis verliezen. Voor 
hem restte de trieste constatering dat de streek weer minder werkgelegenheid 
kreeg, wat tot gedwongen emigratie en verdere armoede leidde. 

Van Dalsum keerde zich vervolgens tegen de benoeming van drie leden van het 
college van Gedeputeerde Staten (Fruytier, Dieleman, Van Rompu) tot commis-
saris, van wie twee (Fruytier, Dieleman) tot lid van de Raad van Bestuur van deze 
op te richten maatschappij. Volgens hem was er sprake van een vermenging van 
verantwoordelijkheden van Gedeputeerde Staten. Hij achtte dit in strijd met alinea 
twee van artikel 57 van de Provinciewet, waarin werd bepaald welke betrekkingen 
men niet kon bekleden gelijktijdig met het ambt van Gedeputeerde Staten. De 
onafhankelijkheid van het college kwam met deze benoemingen in het geding.

Hulst werden bijeenkomsten belegd in hotel Brand. Van Dalsum verwachtte nu 
geen ‘preekstoelgedonder’ meer.263 Uit een latere brief van januari 1913 aan het 
verkiezingsfonds van enige ‘Hollandse en Duitse polderjongens’ uit Graauw bleek 
echter dat de kerkelijke oppositie tegen Van Dalsum daar nog niet verstomd was: 
‘Uit blijdschap dat onze kapelaan van op den preekstoel ons een goed en schoon 
middel aan de hand heeft gegeven om voor onzen besten vriend de weledele heer 
Van Dalsum te bidden. De kapelaan van Graauw mag daar gerust op rekenen dat 
wij het zullen doen, opdat Van Dalsum voort mag blijven gaan in zijn godsdienstig, 
rechtvaardig en edel streven ten opzichte van zich zelven en alle menschen. Zoo 
zullen wij voor onzen kapelaan bidden, opdat hij eenmaal door den goeden God 
dezelfde meening en streven van Van Dalsum waardig mag worden.’ 264

Ook als notaris geïsoleerd

Een gerichte aandacht voor de relatie van Van Dalsum met zijn ambtgenoten 
in de regio valt enigszins buiten het kader van de studie naar de plaats van het 
geloof in zijn leven. Toch moet er een enkel woord aan worden gewijd vanwege 
het isolement dat hem ook van deze zijde werd opgedrongen. Er speelde meer dan 
de vergroting van zijn isolement. Een aanpak van Van Dalsum door de Kamer van 
Toezicht zou de kans vergroten dat Van Dalsum Hulst noodgedwongen moest 
verlaten. Een berisping zou hem in elk geval diskwalifi ceren als mogelijke kandi-
daat voor de Kamerzetel van Hontenisse. Hoewel directe bewijzen voor dit laatste 
niet gevonden zijn – we kwamen niet achter de anonieme aanklager – past dit 
spel wonderwel bij het kerkelijke en politieke offensief dat in het voorjaar van 
1913 tegen Van Dalsum ontketend zou worden.

Van Dalsum ontving al niet veel sympathie, toen hij bij zijn komst in Hulst de 
commissielonen voor zaakwaarnemers, bestuurders en dergelijke afschafte. Als 
notaris met een grote beroepseer protesteerde hij ook tegen andere misstanden die 
hij aantrof. Zo was het hem een doorn in het oog dat een collega-notaris, met stand-
plaats Hontenisse, óók kantoor hield in Hulst en Sas van Gent. Hij legde klachten 
en mogelijk bewijsmateriaal neer bij de Kamer van Toezicht en de offi cier van 
justitie.265 Even vaak ontving hij bericht van de offi cier van justitie dat deze geen 
reden zag tot tussenkomst. Deze zaak zou blijven aanslepen. 

In het voorjaar van 1912 werd bekend dat in Hulst een notarisvacature 
ontstond door het vertrek naar Purmerend van notaris T.C. Daey-Ouwens. Van 
Dalsum zag deze vacature niet graag opgevuld, omdat hij bang was voor een 
verdere neergang van zijn kantoor, zeker wanneer naast hem een tweede of 
‘echte’ katholieke notaris werd benoemd.266 Opmerkingen, betogen en brieven 
zijnerzijds die dit wilden voorkomen, leverden hem snerende en kleinerende 
brieven op over zijn persoon en ook een negatieve publicatie van de vertrek-
kende notaris.267 Van enige collegialiteit was geen sprake. Op 1 juli 1912 werd 
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van Advies van de Z.V.T.M. op 27 april 1912. Vgl. DV. 130, 4 mei 1912.van Advies van de Z.V.T.M. op 27 april 1912. Vgl. DV. 130, 4 mei 1912.van Advies van de Z.V.T.M. op 27 april 1912. Vgl. DV

273  DV. nr. 154, 7 september 1912.  DV. nr. 154, 7 september 1912.  DV
274  ZA, bibliotheek cat. nr. 393. 5 NOTU nr. 53, 83-87 , Algemene beschouwingen over de provinciale begroting 1913 in 

de Staten van Zeeland, Gedrukte notulen, 2-12 juli 1912.
275  De ‘Notaris Van Dalsum Marsch’ werd gecomponeerd door trouwe bewonderaar en aanhanger B. de Graef, kapel-

meester bij het Indisch Leger te Magelang; de tekst is van Ed. de Stobbelaere, directeur van de Muziekacademie te 
St. Gilles-Waas en van de Zangmaatschappij Apollo in Hulst. In Magelang werd de mars gespeeld op 27 mei 1911 bij 
een muziekuitvoering van het 2e Bataljon Infanterie. Deze mars kende haar Nederlandse première op het festival van 
de Verbroedering te Sas van Gent, op 12 mei 1912. Muziek en tekst waren half december 1912 in Hulst verkrijgbaar 
bij winkelier M. Kieboom in de Bierkaistraat tegen kostprijs (10 cent). Muziek en tekst in AOKH, VDA.

276  De berichten in het Van Dalsum-archief konden met toestemming worden gecontroleerd in het Bijzonder Archief van 
de Kamer van Toezicht te Middelburg.

277  AOKH, VDA, brief van Sipkens aan Van Dalsum 29 oktober 1912, ibidem.
278  AOKH, VDA, oproep van de Kamer van Toezicht, 16 december 1912, nr. 162, getekend door B.W.F. Kronenberg, voor-

zitter en W.H. Snouck Hurgronje, secretaris; DV. nr. 154, 7 september 1912., secretaris; DV. nr. 154, 7 september 1912., secretaris; DV

gewekt bij Dieleman, Fruytier en Van Rompu.273 Zij voelden zich door het artikel 
aangesproken en lieten dit ook blijken in de volgende zitting van de Staten.274

Hoewel Van Dalsum dacht een wat rustiger tijd tegemoet te gaan en zich 
verheugde over een aan hem gewijde muzikale compositie,275 trachtten zijn 
tegenstanders forse maatregelen tegen hem te laten nemen. Indien men hem 
als notaris van verkeerd gedrag zou kunnen beschuldigen, was een berisping of 
schorsing mogelijk. Uiteindelijk kon dit leiden tot het vertrek van Van Dalsum 
uit Hulst. De Kamer van Toezicht op de Notarissen en Kandidaat-notarissen in 
het ressort Middelburg zou bij een beschuldiging van verkeerd gedrag kunnen 
optreden.276 In het najaar van 1912 werd bij de Kamer een klacht neergelegd, 
naar aanleiding waarvan mr. Sipkens, kantonrechter te Middelburg en lid van 
de Kamer van Toezicht, Van Dalsum uitnodigde voor een bijeenkomst met hem 
en de voorzitter van de Kamer in hotel de Graanbeurs in Hulst, op woensdag 6 
november.277 De bedoeling was hem te horen over de ingediende klacht. Gezien 
de verdere briefwisseling ging Van Dalsum hierop niet in. Eind 1912 berichtte 
de Kamer van Toezicht te Middelburg Van Dalsum hem op maandag 7 januari 
1913 te willen horen over een artikel in De Volkswil van 7 september, getiteld De Volkswil van 7 september, getiteld De Volkswil
‘Corruptie in onze Christelijke regering?’278 Per omgaande vroeg Van Dalsum 
juridisch advies aan het Kamerlid prof. mr. M.W.F. Treub. Daarbij lichtte hij de 
politieke achtergrond toe, die zijns inziens geleid moest hebben tot het verzoek 
om te verschijnen voor de Kamer van Toezicht. Hij vermeldde dat Dieleman (a.r.) 
en Fruytier (r.k.) als Statenleden in 1913 dienden af te treden en verwachtte dat 
beide personen in 1913 niet zouden worden herkozen. De publicaties en discus-
sies in de Provinciale Staten over het bestuur van de tramwegmaatschappij waren 
wellicht aanleiding tot de klacht. In zijn ogen werd met het oog op de naderende 
verkiezingen voor de Staten en de Tweede Kamer tegen hem samengespannen 
en getracht hem direct in zijn notariaat te treffen, zodat hij uit armoede Hulst 
zou moeten verlaten. Dieleman en Fruytier traden in 1913 af als Statenlid en 
wilden herkozen worden. Fruytier vreesde wellicht voor zijn zetel in de Tweede 
Kamer bij een kandidatuur van Van Dalsum voor de verkiezingen in 1913. Nu 
bleek de Kamer van Toezicht te Middelburg zich voor hun politiek spel te lenen. 
Van Dalsums vroeg aan Treub of hij als notaris wel kon worden aangesproken 

De discussies liepen zowel in de Staten als in de regionale pers hoog op. Dieleman 
repliceerde dat het deel uitmaken van de Raad van commissarissen of van het 
Bestuur van een trammaatschappij niet strijdig was met artikel 57, tweede alinea. 
Als dit niet zou mogen, dan kon bijna niemand lid zijn van Gedeputeerde Staten. 
‘Het gevolg zou zijn, dat een lid van Gedeputeerde Staten uit het maatschappelijk 
leven zou moeten gaan; dan zouden wij doode leden van Gedeputeerde Staten 
hebben, wat niet in het belang van de provincie Zeeland zou zijn.’ De Staten 
volgden Van Dalsums redenering niet. Ook de pers roerde zich. Hoewel Zelandia
eerst ferm het besluit tot oprichting van de tramwegmaatschappij steunde, waar-
schijnlijk omdat haar president-directeur Fruytier erbij betrokken was, bond het 
blad later in.272 Van Dalsums openlijk gevoerde oppositie met een scherp artikel 
in De Volkswil getiteld ‘Corruptie in onze Christelijke Regering?’ had echter wrevel De Volkswil getiteld ‘Corruptie in onze Christelijke Regering?’ had echter wrevel De Volkswil

Christelijke democratie (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)
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279  AOKH, VDA, afschrift brief van Van Dalsum aan Treub, 16 december 1912.
280  AOKH, VDA, brief van Treub aan Van Dalsum, 18 december 1912.
281  AOKH, VDA, brief van Treub aan Van Dalsum, 18 december 1912 met het advies; vgl. DV. nr. 177., 18 december 1912 met het advies; vgl. DV. nr. 177., 18 december 1912 met het advies; vgl. DV
282  Kopie brief van Van Dalsum aan de Kamer van Toezicht in DV. nr. 177, 8 februari 1913. aan de Kamer van Toezicht in DV. nr. 177, 8 februari 1913. aan de Kamer van Toezicht in DV
283  AOKH, VDA, Oproepen van 3 en 8 januari, resp. van het Bestuur van de Kamer van Toezicht en van secretaris Snouck 

Hurgronje.
284  Kopie brieven Van Dalsum, 12 januari en 27 januari 1913, in DV. nr. 177, 8 februari 1913. Vgl. ook TNC  Kopie brieven Van Dalsum, 12 januari en 27 januari 1913, in DV. nr. 177, 8 februari 1913. Vgl. ook TNC  Kopie brieven Van Dalsum, 12 januari en 27 januari 1913, in DV ., nr. 5877, 11 

februari 1913.
285  AOKH, VDA, brief van de Kamer van Toezicht, nr. 167; DV. nr. 177. DV. nr. 177. DV
286  DV. nr. 177, 8 februari 1913 en de overdruk.  DV. nr. 177, 8 februari 1913 en de overdruk.  DV
287  Op 12 en 19 april 1913.
288  AOKH, VDA, kopie van het adres van het Hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland aan de 

minister van Justitie, dd. 19.04.1913, getekend door Ch. Miseroy, voorzitter en H. Wertheim, secretaris; DV. nr. 190, , secretaris; DV. nr. 190, , secretaris; DV
10 mei 1913.

289  DV. nr. 190, 10 mei 1913.  DV. nr. 190, 10 mei 1913.  DV
290  Van Wely noteert een lovende uitspraak van Levy over Schaepman:’Hij verkleinde het gebied waarop men slaags 

raken moet, en vergrootte de strook waarop men eensgezind kan zijn’, De Amsterdammer, 25 jan. 1903. Van Wely, De Amsterdammer, 25 jan. 1903. Van Wely, De Amsterdammer
Schaepman, een levensverhaal, 624.

291  De Amsterdammer, 11 mei 1913.De Amsterdammer, 11 mei 1913.De Amsterdammer

niet geacht worden in te stemmen met de wijze van optreden van Van Dalsum, 
maar achtte zich gerechtigd de vraag te stellen of de inzichten en uitingen van 
een statenlid en weekbladredacteur, die tévens notaris is, onder toezicht stonden 
van de Kamer van Toezicht in Middelburg.288 Naar mening van het hoofdbestuur 
gedoogden de woorden ‘eer en waardigheid’ van het notarisambt ongetwijfeld een 
ruime opvatting, maar mocht deze zó ruim zijn dat het de Kamer van Toezicht 
vrijstond zich een oordeel aan te matigen over het politieke optreden van leden 
van staatscolleges indien zij tevens notaris waren? Met andere woorden, werd 
aan de woorden van artikel 50c niet een veel te ruime toespassing gegeven? Naar 
de mening van het hoofdbestuur wel. In feite werd duidelijk dat hier een leemte lag 
in de wetgeving op het notarisambt. Bovendien kende de huidige wetgeving, aldus 
het hoofdbestuur, geen enkel middel van beroep tegen uitspraken van de Kamers 
van Toezicht. Het hoofdbestuur constateerde dus een ernstige leemte in het disci-
plinaire strafstelsel van het notariaat, een reden waarom het hoofdbestuur zich 
tot de minister van Justitie wendde. Voor Van Dalsum was het standpunt van het 
hoofdbestuur een aanwijzing dat het licht begon door te breken. Eenmaal zou 
volgens hem de dag komen dat het geheel licht zal zijn, maar het volle licht zal 
eenmaal opgaan op de dag van het Laatste Oordeel ‘wanneer wij zullen worden 
geëerd voor het oog van vriend en vijand’.289 In Amsterdam verscheen een artikel 
van bijval van een politiek tegenstander én bewonderaar van J. Schaepman290, 
mr. J.A. Levy : Misplaatst toezicht, quis custodiet, ipsos custodes?291, met een drie-
tal pikante opmerkingen: hoe wist de Kamer dat de notaris de schrijver is van het 
geïncrimineerde hoofdartikel, wie had de Kamer aangesteld tot lijfwacht van het 
hoogste burgerlijke gezag in Nederland en hoe kwam de Kamer tot de schrome-
lijke machtsoverschrijding waaraan zij zich schuldig maakte? Bovendien raakte 
de Kamer aan de vrijheid van drukpers. Het standpunt van het hoofdbestuur 
gaf Van Dalsum zoveel genoegdoening dat hij zich over het antwoord van de 
minister aan het hoofdbestuur niet meer druk maakte. De verkiezingsstrijd 1913 
begon zijn aandacht op te eisen. 

op wat hij als redacteur van een blad schreef. Of dit geen aanleiding was voor een 
interpellatie?279

Het antwoord van Treub kwam per kerende post, waarbij deze tevens overleg 
meldde met enkele politieke vrienden.280 Treub wilde zich niet uitlaten over 
de politieke waarde van het artikel, maar het was voor hem boven elke vorm 
van twijfel verheven dat Van Dalsum met dit artikel niets gedaan had wat het 
notarisambt raakte. Ook niet bij de ‘ruimste opvatting’ over het notarisambt; 
‘het is u niet onbekend dat ik behoor tot hen die een zeer ruime opvatting van de 
grenzen van het notarisambt voorstaan.’ Treub noemde de oproep van de Kamer 
van Toezicht dan ook enigszins zonderling. Als redacteur en uitgever van een 
blad was Van Dalsum geen verantwoording schuldig aan de Kamer van Toezicht, 
zolang deze artikelen niet het ambt raakten. Mocht de Kamer van Toezicht naar 
aanleiding van dit artikel hem toch een waarschuwing geven, dan zou zij de 
grenzen van haar bevoegdheid geheel te buiten gaan en een toepassing geven 
aan artikel 50c van de wet op het notarisambt ‘welke met letter en geest daarvan 
ten eenenmale in strijd is en een niet te dulden inbreuk maken op de vrijheid van 
drukpers, ook voor den notaris’.281

Van Dalsum stelde de Kamer van Toezicht op de hoogte en meldde dat hij op 
zijn kalender de datum van maandag 7 januari 1913 niet vond.282 Per omgaande 
sommeerde Snouck Hurgronje hem op dinsdag 7 januari te verschijnen voor de 
Kamer van Toezicht.283 Van Dalsum verscheen niet, waarop een oproep volgde 
te verschijnen op 28 januari. Van Dalsum vroeg de Kamer van Toezicht hem te 
informeren op wiens verzoek deze hoorzitting zou plaatsvinden. Toen hij even 
later nog geen bericht had ontvangen, concludeerde hij dat de uitnodiging om 
gehoord te worden door niemand was gedaan en legde hij het verzoek daarom 
naast zich neer.284 Van Dalsum is nooit achter de naam gekomen van de persoon 
die de klacht heeft neergelegd. In de betreffende notulen van de Kamer wordt 
deze persoon ook niet genoemd.

Bij afwezigheid van Van Dalsum sprak de Kamer van Toezicht van het ressort 
Middelburg een oordeel uit op haar vergadering van 28 januari 1913 en was van 
mening dat door opneming van het hoofdartikel ‘Corruptie in onze Christelijke 
Regering?’ de notaris een handeling had gepleegd die in strijd was met de eer 
en waardigheid van het notarisambt, inzover daarin wordt beweerd ‘dat een 
daad van corruptie door het hoogste gezag in Nederland in bescherming wordt 
genomen’. Gezien artikel 50 c van de wet op het notarisambt werd Van Dalsum 
gewaarschuwd.285 In vervolg hierop publiceerde Van Dalsum een deel van de 
correspondentie in De Volkswil en zorgde voor een tweezijdige overdruk waarin De Volkswil en zorgde voor een tweezijdige overdruk waarin De Volkswil
hij zich richtte tot de notarissen in Nederland en de Nederlandse pers met het 
verzoek niet mee te werken aan zijn vernietiging en te protesteren tegen de 
behandeling die hem ten deel viel.286 De zaak kwam in vergaderingen van het 
Hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland aan de orde.287

Besloten werd een adres aan de minister van Justitie te richten. Het bestuur wilde 
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292  DV. nr. 223, 13 december 1913; vgl. Memorie van Antwoord bij hoofdstuk 4 van de begroting van Justitie.  DV. nr. 223, 13 december 1913; vgl. Memorie van Antwoord bij hoofdstuk 4 van de begroting van Justitie.  DV
293  Handelingen 1902/1903, nr. 209, Memorie van Toelichting, 10 en volgende.
294  DV. nr. 223.  DV. nr. 223.  DV
295  Handelingen van 15 en 16 december 1913. Verder in DV. nrs. 224 en 225, 20 en 24 december 1913 en in TNV  Handelingen van 15 en 16 december 1913. Verder in DV. nrs. 224 en 225, 20 en 24 december 1913 en in TNV  Handelingen van 15 en 16 december 1913. Verder in DV . nr. 2431, . nrs. 224 en 225, 20 en 24 december 1913 en in TNV. nr. 2431, . nrs. 224 en 225, 20 en 24 december 1913 en in TNV

20 december 1913.
296  TNC. nr. 5727, 20 februari 1914.
297  ZA toegangsnr. 718, inv. nr. 1, Bijzonder archief van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notaris-

sen, map 1, 43e vergadering; ibidem, map 3, nr. 205 van 24 juni 1914 waarin antwoord aan ministerie van Justitie op 
brief van 13 mei 1914 (nr. 601).

steun zochten bij de kerkelijke overheid, werd in een heimelijk overleg van de 
katholieke notabelen en de kerkelijke overheid besloten tot overgang van De 
Zeeuwsche Koerier naar Zeeuwsche Koerier naar Zeeuwsche Koerier Zeelandia. De krantenfusie was in feite een overname van 
De Zeeuwsche Koerier en hierdoor was Van Dalsum het woord ontnomen. De Zeeuwsche Koerier en hierdoor was Van Dalsum het woord ontnomen. De Zeeuwsche Koerier Het 
Hulsterblad hield zich muisstil.Hulsterblad hield zich muisstil.Hulsterblad

Na zijn verkiezingsnederlaag in 1909 besloot Van Dalsum tot de oprichting van 
zijn weekblad De Volkswil. Hierdoor laaide de strijd tussen Van Dalsum en diens De Volkswil. Hierdoor laaide de strijd tussen Van Dalsum en diens De Volkswil
aanhang enerzijds en de katholieke notabelen en de kerkelijke overheid anderzijds 
verder op. Het tegenoffensief van bisschop Leijten bestond in een verbod van De 
Volkswil en Van Dalsums uitsluiting van de sacramenten op 16 februari 1910. Deze Volkswil en Van Dalsums uitsluiting van de sacramenten op 16 februari 1910. Deze Volkswil
maatregel trof ook de direct aan het blad verbonden personen en hun familie. Aan 
parochianen werd het verboden De Volkswil te lezen op straffe van uitsluiting van De Volkswil te lezen op straffe van uitsluiting van De Volkswil
de sacramenten, zo luidde de afkondiging op 17 februari 1910. 

Het overgrote deel van de geestelijkheid in het dekenaat schaarde zich achter 
het diocesane beleid en verschillende kapelaans en pastoors uitten zich scherp 
tegenover Van Dalsum. In Hulst werden paasbiecht, werk en een katholieke 
begrafenis geweigerd aan de volgelingen van Van Dalsum. Op verzoek van Petrus 
Hopmans vond in de Willibrordusparochie een zuivering plaats in het kerk-
bestuur. Ook in de parochies van St. Jansteen en Graauw werden paasbiecht en 
werk aan ‘dalsianen’ geweigerd. De volksmissie droeg het bisschoppelijk beleid 
uit en preekte tegen De Volkswil, terwijl pastoor Schets processen tegen Van De Volkswil, terwijl pastoor Schets processen tegen Van De Volkswil
Dalsum aanspande. Kapelaan A. Fruytier in Graauw schreef anonieme brieven 
die gericht waren tegen de persoon Van Dalsum. 

Een uitzondering in dit kerkelijk offensief vormde pastoor F.A. Kerstens in 
Terneuzen, hoofdredacteur van Het Hulsterblad, maar hij sprak niet openlijk Het Hulsterblad, maar hij sprak niet openlijk Het Hulsterblad
zijn sympathie uit voor de notaris. De mildere houding van pastoor J.P. Oomen 
van Boschkapelle was verklaarbaar. De volgelingen van Van Dalsum waren 
volhardend. Daarom deelde Oomen wel de bisschoppelijke veroordeling van 
De Volkwil aan zijn parochianen mee, maar waarschuwde hij er ook voor Van 
Dalsum niet in zijn beroep te treffen. In Boschkapelle bleven de parochianen De 
Volkswil lezen en toonden zij zich ook na de Eerste Wereldoorlog nog hartstochte-Volkswil lezen en toonden zij zich ook na de Eerste Wereldoorlog nog hartstochte-Volkswil
lijke ‘dalsianen’. In Zuiddorpe was pastoor Plasschaert, die ook geestelijk adviseur 
van Zelandia was, een verklaard tegenstander van Van Dalsum.

Van Dalsum won in juni 1910 de verkiezingsstrijd om de Statenzetel.

Eerst op het eind van het jaar kwam hij erop terug, toen zijn zaak aan de orde 
kwam in de Tweede Kamer. Minister B. Ort stelde in zijn Memorie van Antwoord 
bij de algemene beschouwingen dat de waarschuwing, bedoeld bij artikel 50 c, 
gezien moest worden als een disciplinaire maatregel waartegen géén beroep 
bestond.292 Het was geen straf, omdat eerder besloten was dat straf uitsluitend door 
een rechtbank kon worden opgelegd.293 De op zichzelf staande zaak Van Dalsum
vormde voor de minister geen aanleiding enige wijziging in de notariswet aan te 
brengen. Van Dalsum verwachtte dit ook niet, omdat voor willekeur geen speciale 
wetgeving was te maken. Mr. Treub had in elk geval duidelijk gemaakt dat de 
Kamer van Toezicht in strijd handelde met de letter en geest van de notariswet 
en met zijn bevoegdheid als Kamer. In die zin was hem wel voldoening gegeven, 
maar zijn recht was daarmee niet hersteld. Immers, door deze waarschuwing te 
geven had een overheidsorgaan getracht notaris Van Dalsum moreel en fi nancieel 
te vernietigen vanwege zaken die buiten het notarisambt vielen. Dit recht eiste 
zijns inziens voldoening door bestraffi ng van de Kamer van Toezicht of door hem 
een fi nanciële vergoeding te geven.294

Voor twee Tweede Kamerleden, de heren H.P. Marchant en M. Mendels, 
gaf de minister zijn antwoord te snel.295 Zij achtten de vrijheid van drukpers 
en meningsuiting in het geding. Bovendien was volgens Marchant een rechts-
gevolg verbonden aan meerdere waarschuwingen: schorsing uit het ambt kon 
dan worden uitgesproken. Mendels vroeg de minister waarom deze zich niet 
even onverbloemd over de zaak wilde uiten als zijn collega Treub had gedaan. In 
zijn slotantwoord zei de minister dat in dit geval niet de vrije meningsuiting in 
het geding was. Een politieke mening mocht worden weergegeven, maar het ging 
hier over de vorm waarin het was gebeurd. Van Dalsums woorden in het artikel, 
‘dat een daad van corruptie door het hoogste burgerlijke gezag in bescherming 
wordt genomen’, waren niet gepast. In de Eerste Kamer waarschuwde even later 
de heer Starkenbosch voor een te grote bemoeizucht van sommige Kamers van 
Toezicht, zoals gebleken was uit de reactie van de Middelburgse Kamer naar 
Van Dalsum.296 Uit de notulen van de Kamer van Toezicht op de Notarissen te 
Middelburg kan worden opgemaakt dat contacten met het hoofdbestuur uit-
eindelijk hebben geleid tot het instemmen van de Kamer van Toezicht met een 
beroepsmogelijkheid.297

Besluit

De tweedeling in de Zeeuwse katholieke wereld, die door de regionale bladen werd 
uitgedragen, was de kerkelijke overheid en het bisdom een doorn in het oog. Zij 
wilden juist eenheid onder de katholieken onder leiding van de bisschop. Toen 
de dreiging van Van Dalsums kandidatuur voor de Kamerzetel van het district 
Hontenisse reëel werd en de voormannen van de katholieke kiesverenigingen 

.
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Van Dalsum en Vlaanderen
(1910-1918)

‘Arm, arm Vlaanderen. De noodklok bengelt door het Vlaamsche land, want het 
Vlaamsche volk wordt verdrukt in zijn taal, in zijn welvaart, in zijn godsdienst; in 
zijn godsdienst vooral, doordat de eigen volksgeestelijkheid in verbinding is getreden 
met zijn verdrukkers.’ (Van Dalsum, DV/ 243) met zijn verdrukkers.’ (Van Dalsum, DV/ 243) met zijn verdrukkers.’ (Van Dalsum, DV/

Dit hoofdstuk behandelt Van Dalsums aandacht voor Vlaanderen in het algemeen 
en voor de daensistische beweging in het bijzonder. Hij ontmoette Pieter Daens en 
Florimond Fonteyne in 1912. Tussen De Volkswil en De Volkswil en De Volkswil De Volkseeuw, de bladen van 
Van Dalsum en Fonteyne, werden artikelen uitgewisseld. Van Dalsum zag zich in 
zijn sociale strijd en opvattingen op één lijn staan met Daens, Fonteyne en Lemire. 
Hij sympathiseerde niet met de radicale richting binnen de Vlaamse beweging. 

Van Dalsum over de kwijnende welvaart in Zeeuws-Vlaanderen

Van Dalsum had tijdens zijn eerste verblijfsjaren in Hulst een grote belangstelling 
voor de arbeidende bevolking van Zeeuws-Vlaanderen getoond. Hij wees op de 
economische afhankelijkheid die de mensen onderdanig had gemaakt. Naast de 
economische en kerkelijke dwang was er volgens hem ook sprake van ‘dwang’ 
die voortkwam uit de geschiedenis van dit gewest (1648). De geïsoleerde ligging ten 
opzichte van de Noordelijke Nederlanden – het Land van Hulst werd omsloten door 
de zeearmen van Braakman en Schelde – bevorderde een open communicatie met 
het zuiden. Het gebied maakte vroeger deel uit van het graafschap Vlaanderen 
en het bisdom Gent en na de vrede van Münster (1648) hielden de economische 
en familiale betrekkingen niet op bij de onnatuurlijke grens tussen Zeeuws-
Vlaanderen en het Belgische Vlaanderen. Hiernaast was aan het begin van de 
twintigste eeuw ook een zekere bewustwording van een Vlaams nationalisme 
in Zeeuws-Vlaanderen merkbaar.

5 

De vanuit Nederland gestimuleerde anti-annexatiebeweging hield optochten om vaderlandse gevoelens 
aan te wakkeren of op te wekken. Hier een anti-annexatieoptocht in Hulst (1919). De bij die gelegenheid 
gemaakte foto’s werden als postkaarten verspreid. (collectie Jan de Kort, Hulst)
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13  DV. nr. 129, 16 maart 1912. DV. nr. 129, 16 maart 1912. DV
14  DV. nr. 254, 18 juli 1914. DV. nr. 254, 18 juli 1914. DV

waarop het werd afgestaan aan Frankrijk bij het Vredesverdrag van Den Haag 
van 16 mei 1795 tot de latere overgang naar de Nederlandse Staat, analyseerde 
en tot de vaststelling kwam dat er eerder sprake was van een bezit dan van een 
landsdeel. Er was in het Londense tractaat van 1839 volgens hem eigenlijk niet 
eens aan Zeeuws-Vlaanderen gedacht, daar het naar de letter van het verdrag bij 
Frankrijk en niet bij Nederland hoorde.9

In ernst schetste hij later toch een ontwerpovereenkomst tussen Nederland 
en België, inclusief een Memorie van Toelichting, met geen andere bedoeling 
dan te zoeken naar voorwaarden voor grotere economische mogelijkheden, 
bijvoorbeeld in de vorm van een economische vrijhandelszone.10 De armoede 
in de streek baarde hem grote zorgen en bepaalde voor een belangrijk deel zijn 
latere opstelling ten opzichte van de plannen voor nieuwe tram- en spoorwegen 
naast de bestaande spoorlijn Mechelen-Hulst-Terneuzen en de tramlijn Hulst-
Walsoorden.11 De nieuwe verbindingen zouden nog meer kapitaal aan de streek 
onttrekken. ‘Bloed aftappen’ noemde hij dit. Mocht België zijn landsgrens bij de 
Schelde kunnen leggen of mocht een vrijhandelszone kunnen worden gecreëerd, 
dan waren er ongekend grote mogelijkheden voor meer welvaart. Besefte men in 
Middelburg wel dat prachtige gebouwen als de abdij en het stadhuis gerealiseerd 
waren in een tijd dat Zeeuws-Vlaanderen nog deel uitmaakte van het graafschap 
Vlaanderen en niet in de tijd dat het een der generaliteitslanden was of deel 
uitmaakte van de provincie Zeeland? Zeeland zou van een welvarender Zeeuws-
Vlaanderen kunnen profi teren.12 Tijdens zijn verblijf in Arnhem in de laatste 
week van februari 1912, viel het Van Dalsum op dat er zoveel bedrijvigheid in 
en om deze stad heerste en hoe sterk deze groeide. De bedrijvigheid in de provin-
cie Zeeland stak daar povertjes bij af en van stadsuitbreiding was er niet veel te 
merken. Hij zag maar één oplossing om tot een gotere welvaartsgroei te komen: 
een grensverlegging naar de Schelde.13

De bevolking in Zeeuws-Vlaanderen stond zijns inziens vrij onverschillig tegen-
over een eventuele annexatie. Zij was niet vóór en ook niet tégen een aansluiting, 
maar wist volgens hem wel ‘dat als Vlaanderen zich kon uitbreiden tot aan de 
Schelde, tot haar natuurlijke grens, dit voor heel Vlaanderen en heel Zeeland een 
zegen zou zijn tot welvaart’.14 In De Volkswil plaatste hij een enkele ingezonden De Volkswil plaatste hij een enkele ingezonden De Volkswil

Nadat hij in zijn publicaties over het pachtcontract en het Kroondomein al eerder 
gewezen had op de bijzondere geschiedenis van het Land van Hulst, begon Van 
Dalsum vanaf 1910 in De Volkswil een aantal beschouwingen te wijden aan de De Volkswil een aantal beschouwingen te wijden aan de De Volkswil
geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen als generaliteitsland. Hij schonk daarbij 
aandacht aan sociale ontwikkelingen in Belgisch en Frans Vlaanderen.1 Later 
volgde nog een brochure.2

In Hulst maakte hij zich druk over het in het Frans gestelde programma tijdens 
het bezoek aan Hulst van de Belgische Fédération Archéologique et Historique 
uit Mechelen.3

Hoewel hij een noorderling was, voelde hij zich aangesproken door de taal-
strijd in Belgisch Vlaanderen. Hij besteedde aandacht aan de lezing van prof. 
Bolland in Antwerpen, waarin propaganda gemaakt werd voor de superioriteit 
van het Nederlands.4

Van Dalsums echte reden om over de geschiedenis van het gewest te schrijven en
 te spreken was de kwijnende welvaart. Hij greep bijvoorbeeld naar het hierboven 
besproken rapport van de Staatscommissie voor Landbouw uit 1909,5 waarin hij 
las dat vooral de streek van het kanton Hulst arm was: van de 3422 schoolgaande 
kinderen kregen er 2401 kosteloos onderwijs. Dit betekende dat voor 73 procent 
van de schoolgaande kinderen geen schoolgeld kon worden betaald. Van de zeven-
tien gemeenten in Zeeland die een buitengewone rijkssubsidie ontvingen, 
lagen er tien in het kanton Hulst. De werkloosheid was groot, zodat vele in-
woners gingen werken in de Hollandse polders, in Westfalen en het Rijnland. 
In een der regionale bladen was zelfs sprake van het vertrek van inwoners van 
Koewacht naar Schotland om daar bieten te gaan rooien.6 Bij een bespreking 
van de bevolkingsstatistiek van het Statendistrict Hulst van 1911 wees hij op 
het vertrekoverschot van 827 personen als bewijs dat er in de streek geen brood 
te verdienen was. Over de eigendomsverhoudingen werd eerder al het nodige 
gememoreerd. Grondeigenaren woonden bijna altijd buiten de provincie, waar-
door veel kapitaal werd uitgevoerd, terwijl slechts een arbeidsinkomen overbleef. 
Handel en ambacht beperkten zich tot de verbruiksbehoefte. Iets beter was het 
gesteld in Terneuzen en omgeving, waar nijverheid en scheepvaart voor enige 
welvaart zorgden. In de streek rond Oostburg zette de grote werkloosheid veel 
mensen aan tot emigratie naar Amerika. 

Waarom was het nu zó slecht gesteld met de streek? Voor Van Dalsum had dit 
te maken met het artikel veertien van het tractaat van de Vrede van Munster van 
30 januari 1648.7 Het tractaat vormde voor Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen en 
Zeeland een ramp.8 Het betekende feitelijk een begunstiging van de handel van 
de Hollandse koopsteden en achterstelling van Brugge, Gent en Antwerpen door 
de afsluiting van de Schelde. Nederland zou moeten erkennen dat het Zeeuws-
Vlaanderen nog steeds als een wingewest beschouwde. Enkele artikelen moet hij 
met een glimlach hebben geschreven, zoals De Staatkundige toestand van Zeeuws-
Vlaanderen, waarin hij alle verdragen betreffende het gebied, vanaf het moment 
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Schaepman lange tijd een lichtend voorbeeld voor hen.21 Dat veranderde toen 
er naar het oordeel van Schaepman onder de leidende priesters van de Vlaamse 
Beweging sprake was van ongehoorzaamheid tegenover het kerkelijke gezag.22

Hij verbood Ariëns zelfs lezingen van Adolf Daens bij te wonen.23

Vanuit Nederland werd nauwelijks invloed uitgeoefend op het programma 
van het daensisme.24 Een der weinige Nederlanders die belangstelling voor de 
Vlaamse hervormingsbewegingen had en ook zelf over de grens rondkeek, was 
Van Dalsum.25 In de zomer van 1910 maakte Van Dalsum melding van plannen 
onder jonge daensisten om een blad uit te geven, dat evenals zijn eigen blad De 
Volkswil heette. Het werd een maandblad voor jonge daensisten, waarin Albert Volkswil heette. Het werd een maandblad voor jonge daensisten, waarin Albert Volkswil
Vandenbruele en Remi Verschelden publiceerden en dat gedrukt werd bij Pieter 
Daens. Het zou slechts een goed jaar bestaan.26 De aandacht van Van Dalsum voor 
de beweging rond Daens in Ninove en het Land van Aalst resulteerde begin 1911 
in een beginnende uitwisseling van artikelen tussen De Volkswil en De Volkswil en De Volkswil De Vrije Klok in 
Ninove.Ninove.Ninove 27 Meer en meer artikelen uit De Vrije Klok van Ninove en De Vrije Klok van Ninove en De Vrije Klok van Ninove Het Land van Aalst
verschenen in De Volkswil.De Volkswil.De Volkswil 28 Zelf bezat Van Dalsum een abonnement op Daens' blad 
De Werkman.29 Zowel aan de sociale strijd als aan de taalstrijd in Vlaanderen schonk 
Van Dalsum in zijn eigen blad veel aandacht. Hij nam een artikel over van Frans 
Cobbaert, waarin deze stelde dat er een einde diende te komen aan de invloed van 
de Frans sprekende patriciërsfamilies die meenden ver boven de gewone Vlaamse 
mensen te staan.30 ‘Hier in de streek gaan ook de ogen open,’ zo zei Van Dalsum, 
‘Ons oostelijk Zeeuws-Vlaanderen zal met het Land van Waas en Aalst één lijn trek-
ken, de ongerechtigheden zullen verdwijnen, Vrienden van Aalst en Ninove: Hulst 
biedt U de broederhand.’31 Van Dalsum zou Pieter Daens een jaar later ontmoeten 
bij de feestelijkheden rond Daens en Fonteyne in Brugge. 

Van Dalsum had een direct contact met de volgelingen van Daens in de vrienden-
kring van Florimond Fonteyne (1856-1923) in Brugge. De beweging in Aalst was in 
deze jaren over zijn hoogtepunt heen, terwijl die in Brugge juist sterk groeide en 

brief die aansluiting bepleitte. Hoewel Van Dalsum zelf een felle voorstander was 
van een aansluiting bij België, mobiliseerde hij geen aanhang voor zijn standpunt. 
Hij ging in de oorlogstijd evenmin mee met het activisme in de Vlaamse Beweging 
die Vlaamse belangen in de oorlogstijd gediend en gerealiseerd wilde zien, zoals 
de vernederlandsing van de universiteit van Gent.15 Hij zocht ook geen aanhang 
toen de kwestie na de oorlog hoog opspeelde en de Belgische regering annexatie 
van Zeeuws-Vlaanderen en een deel van Zuid-Limburg bepleitte als compensatie 
voor geleden oorlogsschade. Hij publiceerde enkel zijn gedachte dat het Gods wil 
was dat Nederland Zeeuws-Vlaanderen afstond aan Vlaanderen, omdat Nederland 
tegenover Vlaanderen zoveel ‘ongerechtigheid’ had gepleegd. Hij vroeg de regering 
en de Kroon hiermee in te stemmen.16

Van Dalsum en de sociale beweging van de gebroeders Daens en 
Florimond Fonteyne

Terwijl vanaf het midden van de negentiende eeuw Wallonië een enorme indus-
triële ontwikkeling doormaakte, kende Vlaanderen een grote verarming en veel 
sociale ellende. In de streek van Ninove en Aalst in Oost-Vlaanderen kwam een 
sterke sociale beweging op gang om de achterstand van de Vlaamse bevolking 
op taalgebied en op het maatschappelijke vlak op te heffen. Een der bekende 
bladen van deze beweging was Klokke Roeland. In Aalst gaf drukker Pieter DaensKlokke Roeland. In Aalst gaf drukker Pieter DaensKlokke Roeland
twee bladen uit: De Werkman en Het Land van Aalst. Samen met zijn broer, de Het Land van Aalst. Samen met zijn broer, de Het Land van Aalst
priester Adolf Daens, had Pieter een programma voor een ‘Christene Volkspartij’ 
gepubliceerd, waarbij het accent lag op de verbetering van het lot van de platte-
landsbevolking. De beweging kende al snel een grote aanhang onder de arme 
arbeidende bevolking en trok ook aandacht in Nederland, toen leden van de 
katholieke Twentsche Fabrieksarbeidersbond zich presenteerden als katholieke 
christen-democraten en zich ook wel ‘daensisten’ noemden.17 Samen met de 
socialisten wilden de leden steun verlenen aan de stakende arbeiders bij Regout 
in Maastricht (1896). Schaepman en Ariëns hielden dit tegen.18 De stichting van 
een christen-democratische partij in België ondervond sympathie bij katholieke 
democratische stromingen in Overijssel, de Achterhoek, Noord- en Zuid-Holland. 
Daensisten als Aloys de Backer, Léon de Castillon, Emiel Wildiers, Hector 
Plancquaert, Pieter Daens en Florimond Fonteyne gaven lezingen over de grens.19

Fonteyne gaf ondermeer lezingen in Twente, Delft en Zaandam. Daens ook in 
Nijmegen, Enschede en Breda. In Breda verscheen hij voor een bijeenkomst van 
de S.D.A.P. op uitnodiging van priester dr. Jan van de Brink.20

De relatie met katholieke democratische kringen in Nederland bleef beperkt 
tot het geven van lezingen. De daensistische beweging luisterde naar wat katho-
lieke democraten in Nederland zeiden over het terugdringen van de militaire 
dienstplicht voor arbeidersjongeren en over het onderwijs. Volgens Van Bree was 
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respecteerden de ‘christen-democraten’ de godsdienst, maar wilden ze dat deze 
buiten de politieke strijd bleef. De christen-democraten zagen ‘schreeuwende’ 
onrechtvaardigheden in de samenleving, terwijl ‘het arbeidende volk voor het 
grootste deel in armoede en onverdiende ellende zuchtte’. Daarom ijverden zij 
voor herziening van het belastingstelsel, voor gelijkstelling van het Vlaams aan 
het Frans, voor deugdelijk Vlaams onderwijs, vrije schoolkeuze, verlichting van 
de lasten van de middenstand en het algemeen stemrecht.39

Wat Van Dalsum sterk aansprak in de daensistische beweging rond Fonteyne,
was de drang tot daadkracht bij het vinden van de oplossing van het sociale
vraagstuk. De beweging hield niet van lange discussies. Zoals Minnebo zei, 
wilde de beweging van vrije of christen-democraten rond Fonteyne ‘niets 
anders dan weldoen aan onzen evennaaste en streven naar lotsverbetering van 
het arme volk’.40 In De Volkswil verschenen veel artikelen uit De Volkswil verschenen veel artikelen uit De Volkswil De Volkseeuw en De Volkseeuw en De Volkseeuw
andere Daensistische bladen, ondermeer van de hand van Fonteyne, Plancquaert, 
Minnebo en Vandenbruele. Ook in de rubriek ‘Het Vrije Woord’ in De Volkswil
werd aandacht aan De Volkseeuw besteed.De Volkseeuw besteed.De Volkseeuw 41 Omgekeerd nam De Volkseeuw vooral De Volkseeuw vooral De Volkseeuw
die artikelen uit De Volkswil op, die goed pasten bij de stijl van het blad.De Volkswil op, die goed pasten bij de stijl van het blad.De Volkswil 42 Zo 
beklemtoonde De Volkseeuw de waarheid van Van Dalsums artikel over de kwali-De Volkseeuw de waarheid van Van Dalsums artikel over de kwali-De Volkseeuw

voluit in de aandacht stond. Het voert hier te ver om de eigen kenmerken van de 
sociale hervormingsbeweging rondom Fonteyne in Brugge ten opzichte van die 
van Adolf en Pieter Daens in Aalst uitvoerig te beschrijven. Kenmerkend voor de 
Brugse beweging was de radicalere houding en het sterke antiklerikale accent.32

Ook was er in de verkiezingsliteratuur van de Christene Volkspartij van Fonteyne 
in Brugge minder aandacht voor de Vlaamse kwesties en meer voor de sociale 
problemen.33 Fonteyne was ondermeer redacteur en uitgever van het maandblad 
De Nieuwe Tijd 34 geweest, voordat hij als parochiepriester werkzaam was in de 
Brugse volkswijk St. Anna. Eind 1909 liet hij in Brugge De Volkseeuw verschijnen.De Volkseeuw verschijnen.De Volkseeuw 35

Het weekblad der Christene Volkspartij, zoals de ondertitel luidde, werd gedrukt door Het weekblad der Christene Volkspartij, zoals de ondertitel luidde, werd gedrukt door Het weekblad der Christene Volkspartij
zijn vriend en volgeling Bernard Minnebo. De Volkseeuw bleek een groot wapen te Volkseeuw bleek een groot wapen te Volkseeuw
zijn in de idealistische strijd van Fonteyne en bereikte binnen anderhalf jaar een 
oplage van 13.500 exemplaren.36 Fonteyne trok een sterke groep medewerkers aan, 
waaronder als meest bekende Hector Plancquaert (1863-1953). Deze advocaat en 
litterator gaf zelf het blad Het Recht uit.37

De Volkseeuw en De Volkswil

Vanaf 1912 vond tussen De Volkseeuw in Brugge en De Volkseeuw in Brugge en De Volkseeuw De Volkswil in Hulst een regel-De Volkswil in Hulst een regel-De Volkswil
matige uitwisseling van artikelen plaats. Men zou kunnen veronderstellen dat 
er een grote mate van overeenkomst tussen beide bladen bestond. Het tegendeel 
was het geval. Beide bladen besteedden wel veel aandacht aan de arbeiders, hun 
werktijden, beloningen en werkomstandigheden. Bijgevolg hadden beide bladen 
ook grote aandacht voor wetsontwerpen die een verbetering beoogden van de 
rechtspositie en werkomstandigheden van de arbeiders.

De Volkseeuw onderscheidde zich echter van Volkseeuw onderscheidde zich echter van Volkseeuw De Volkswil door een sterker anti-De Volkswil door een sterker anti-De Volkswil
klerikaal accent. Verder was het taalgebruik retorisch en gezwollen. Bovendien 
was het overduidelijk een partijblad dat wilde strijden voor de invoering van het 
algemeen kiesrecht. Vanaf 1913 werd dit voornaamste doel weergegeven in de 
veranderde ondertitel: De Volkseeuw. Vooruit voor algemeen stemrecht. Veel hoofd-De Volkseeuw. Vooruit voor algemeen stemrecht. Veel hoofd-De Volkseeuw. Vooruit voor algemeen stemrecht
artikelen werden door Fonteyne zelf geschreven. In de hoofdartikelen van beide 
bladen kwam ook duidelijk het verschil in karakter naar voren tussen Fonteyne 
en Van Dalsum. Fonteyne was vooral een talentvolle spreker en redenaar die zijn 
publiek wist te begeesteren. Zijn felheid van spreken kleurde zijn artikelen in De 
Volkseeuw. In zijn blad stonden weinig beschouwende of afstandelijke stukken. Van 
de wat gereserveerder optredende Van Dalsum weten we dat hij geen enkel redenaars-
talent bezat. Had hij maar de gave van het spreken van dr. Poels, schreef een lezer, 
dan zou bijna heel Zeeuws-Vlaanderen achter hem gaan staan.38 Vergeleken met 
die van Fonteyne, kenden zijn artikelen meestal een rustige toonzetting.

In het programma van de vrije of christen-democraten vond Van Dalsum 
aansluitingspunten. Zoals De Volkseeuw in een van haar eerste nummers schreef, 

De verschijning van het eerste nummer van Fonteynes blad (collectie Openbare bibliotheek Stad Brugge)
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van de confl icten van Florimond Fonteyne en Adolf Daens met hun kerkelijke overheid – beiden werden op 25 febru-
ari 1907 door kardinaal Merry del Val op de hoogte gesteld van de pauselijke afkeuring van hun optreden. Fonteyne 
werd op 25 februari 1912 door zijn bisschop gesuspendeerd – besteedde Van Dalsum zelf niet veel aandacht. Wel 
publiceerde hij artikelen van hun volgelingen.

hand reikt, die broedershand, dien eigen wet zou willen bedwingen; doch laat 
de stroom der gedachten zijn vollen gang gaan, en binnen korte jaren zal slechts 
een kreet weerklinken onder de groene vlag. Noord tot Zuid en van Oost tot 
West: vrijheid en gelijkheid voor alle broeders.’50

Op zaterdag 13 juli 1912 vierden Van Dalsum en de daensisten in Brugge dat 
Pieter Daens en Florimond Fonteyne gekozen waren tot volksvertegenwoordiger.
Zoals Van Dalsum zei, werden zij gekozen ondanks dwang op pachters en boeren, 
ondanks smaad en laster en ondanks de excommunicatie van Fonteynes vrienden 
C. Huijs en B. Minnebo.51 Of Van Dalsum in de ochtend de algemene vergadering 
van de partij onder leiding van Planquaert bijwoonde, kon niet worden achter-
haald. Tegen het middaguur was er een groot volksfeest op de markt waar Pieter 
Daens een rede uitsprak. Om half twee verzamelden zich zo’n driehonderdvijftig 
enthousiaste partijleden in de twee zalen van De Kelk in de Ter Langestraat voor 

teit van de Belgische katholieke regering die wel voor meer welvaart zorgde, 
maar niet in de Vlaamse katholieke streken met een lager arbeidersloon dan 
in Wallonië.43 Fonteynes artikel in De Volkswil over het vertrapte Vlaamse volk De Volkswil over het vertrapte Vlaamse volk De Volkswil
bevatte géén vleiende woorden voor de ‘katholieke bewaarders’ te Brugge.44 Een 
andere reden waarom Van Dalsum zich tot de Brugse beweging aangetrokken 
voelde, lag in het vertrekpunt van haar programma: de verlangde strikte schei-
ding van het kerkelijke en burgerlijke domein. Niet alleen bij Fonteyne, maar ook 
onder de lezers van De Volkseeuw leefde een sterke afkeer van vermenging van De Volkseeuw leefde een sterke afkeer van vermenging van De Volkseeuw
politiek en geestelijke zaken. Zo verscheen in het blad een groot artikel ‘van enige 
katholieken die het juk moede zijn’, waarin geestelijken beschuldigd werden 
van het misbruik maken van hun gezag: ‘de priester in alle richtingen waarvan 
hij deel uitmake, moest meester zijn.’ Zij vonden de kerkelijke bedilzucht een 
ondraaglijke toestand.45 De verlangde scheiding van kerk en staat werd in De 
Volkseeuw echter niet onderbouwd, er lag geen theorievorming aan ten grondslag, Volkseeuw echter niet onderbouwd, er lag geen theorievorming aan ten grondslag, Volkseeuw
evenmin een verwijzing naar opvattingen van een der ‘abbés démocrates’ of 
naar encyclieken. De bewondering voor Lemire beperkte zich in De Volkseeuw
tot diens strijd met de katholieke partij en de offi ciële kerk en sloot aan bij het 
antiklerikalisme in Belgische liberale kringen. Vooral de liberalen moedigden 
Fonteyne aan in zijn strijd voor een scheiding van kerk en staat. Het gebrek aan 
theoretische fundering bij Fonteyne was misschien ook een der zwakke punten 
van zijn beweging, zo zegt Rotsaert.46

De Volkseeuw publiceerde geen artikelen over vroomheid. Dit was juist wel De Volkseeuw publiceerde geen artikelen over vroomheid. Dit was juist wel De Volkseeuw
een kenmerk van De Volkswil. Daarin verschenen rond de kerst- en paastijd gods-De Volkswil. Daarin verschenen rond de kerst- en paastijd gods-De Volkswil
dienstige overwegingen van de hand van de leek Van Dalsum.47 Ook besteedde 
Van Dalsum aandacht aan de vastenbrieven in Nederland.48 Deze brieven kreeg 
hij niet meer toegezonden sinds hij bij de kerkelijke leiding in ongenade was 
gevallen, maar het tekent hem dat hij voor zijn lezers bij de bisschoppelijke bood-
schappen wilde stilstaan zonder direct in een polemiek te vervallen.

Op 23 juni 1912 verscheen in De Volkseeuw een artikel van Pieter Daens,De Volkseeuw een artikel van Pieter Daens,De Volkseeuw  dat 
gewag maakte van de contacten met Van Dalsum:

 ‘Wij ontvingen dezer dagen een schrijven uit Zeeland dat ons diep getroffen 
heeft. Telkens een weerklank ons toekomt uit den vreemde, is het een spoorslag 
te meer voor ons om met vernieuwden moed te strijden. Te Aalst hadden wij het 
geluk de vrienden te horen van Enschede; nu zijn het andere Noorderbroeders 
die door hun kloek orgaan De Volkswil de stem durven verheffen en ons 
aanmoedigen in den strijd voor Waarheid en Recht. Bravo! Vrienden, wij voelen 
ons gesteund en geschraagd door een kloeke schaar leiders. Zowel in Vlaanderen 
als in Zeeland is een kreet van verheffi ng losgebroken. Bij het doorbladeren 
zelfs van uw boekje49 hebben wij prachtige bladzijden aangetroffen die als het 
ware een ganschen strijd winnen. ’t Verdrukte Vlaanderen, zoo luidt het, ’t is uw 
volk, ’t is ons volk, ’t is Fransch-Vlaanderen, gebukt onder een oud regime en in 
zijn taal miskend; ’t is ook ons Vlaanderen dat naar U, onze Noorderburen, de 

Het feestnummer van De Volkseeuw. De verkiezingsoverwinning van Pieter Daens en Florimond Fonteyne 
werd door de Daensisten groots gevierd. Notaris Van Dalsum was aanwezig en hield als een der eersten een 
feestrede (collectie Openbare bibliotheek Stad Brugge)
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voor de lijdende mens. Vele katholieke politici waren lid van een ‘bewaarders-
partij’, onderzochten hun eigen geweten niet, legden de schuld bij anderen en 
droomden dat zij eens in de litanie van alle heiligen zouden staan als apostel 
en belijder. Vroeger wezen zij liberalen als de schuldigen aan, nu wezen ze naar 
de socialisten, maar in deze beide groepen werden veel gelovige christenen 
aangetroffen. Waar kwam onder katholieke geestelijken en politici die onver-
schilligheid vandaan? Fonteyne wees naar de katholieke bewaarderspartij: ‘ziet 
hare mannen, leest hare bladen, volgt hare werking’. In een uitermate scherpe 
toonzetting verduidelijkte hij zijn woorden: 

 ‘Hare mannen, in de ogen van het gewone volk moeten ze leiding geven, 
moeten zij verdedigers van de godsdienst zijn, ja, ze zijn voor de godsdienst, 
maar wat gebeurde was het stelen van het zweet der arbeiders, de weduwen 
van hun penningen beroven enz.; hare bladen, op de zogenaamde katholieke 
gazetten prijkt met grote letters godsdienst en zij gloeien en branden van haat 
en nijd; hare werking, nu we in een tijd leven van ongekende volksontwik-
keling, nu een nieuwe wereld daagt en het volk droomt van vrijheid, gelijk-
heid en broederliefde, nu het droomt van een ware leering Christi, nu zou 
die droom, die leer van Christus gedoemd zijn in naam van de godsdienst? 
In één woord, de grootste vijanden van de katholieke godsdienst in België en 
elders zijn de zogenaamde katholieke bewaarders die door woord en daad de 
katholieke godsdienst bij het volk gehaat maken.’

Voor het eerst had Van Dalsum een scherp antiklerikaal artikel van Fonteyne 
geplaatst. De verklaring hiervoor moet vooral worden gezocht in de veroordeling 
van zijn brochure Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie 
en die van het Evangelie (1912) door de Congregatie van de Index (16 juni 1913) en zijn en die van het Evangelie (1912) door de Congregatie van de Index (16 juni 1913) en zijn en die van het Evangelie
verkiezingsnederlaag (17 juni 1913), zoals we verderop zullen zien.62

De Vlaamse Beweging kreeg in de komende jaren in Vlaanderen een politiek en 
vooral nationalistisch karakter, waarvan Van Dalsum volgens zijn krantenknipsels 
wel goed op de hoogte was, maar waarover hij in De Volkswil of in lezingen niet repte. De Volkswil of in lezingen niet repte. De Volkswil
Het in januari 1908 te Antwerpen opgerichte Katholiek Vlaamsch Secretariaat 
publiceerde een reeks brochures waarin de sociale strijd in België gekoppeld werd 
aan een ontwakend nationalistisch Vlaams bewustzijn. Zo verscheen in 1914 
van de hand van de jezuïet dr. D.A. Stracke, de latere stichter van Ons Geestelijk 
Erf, de brochure Erf, de brochure Erf Arm Vlaanderen, een geschrift waarin niet direct de armoede in 
Vlaanderen aan bod kwam. Sterk retorisch gekleurd schreef hij:

een groot volksbanket.52 Van Dalsum was er een bijzondere eregast.53 Eerst werd 
hulde gebracht aan Victor Plancqaert, Pieter Daens en de hoogbejaarde moeder 
van Florimond Fonteyne. Daarop volgde de huldiging van Fonteyne, waarbij 
Van Dalsum als een der eersten een korte redevoering hield. Hij sprak over een 
toenadering van ‘de volksmannen’ in Nederland en België en drukte de wens uit 
dat advocaat Plancqaert ‘wel haast aan de zijde van de twee harde kampers Pieter 
Daens en priester Fonteyne in de Statenkamer mocht zetelen’. De Volkseeuw sprak De Volkseeuw sprak De Volkseeuw
van de luidruchtige toejuichingen waarmee ‘deze woorden van de vrienden van 
Hulst en Enschede’ werden begroet.54 Van Dalsum bleef tot het einde van het 
feest, daar hij melding maakte van het voor Fonteyne gecomponeerde volkslied 
dat ter afsluiting van het feestmaal ten gehore werd gebracht. 

De bijeenkomst in Brugge had een grote indruk op Van Dalsum gemaakt.55 Of er 
meer persoonlijke ontmoetingen met Fonteyne en zijn aanhangers plaatsvonden, 
is niet bekend. Volgens Van Bree was Van Dalsum de enige Nederlander met wie 
Florimond Fonteyne regelmatig contact onderhield.56 Hij acht het niet onwaar-
schijnlijk dat Fonteyne in 1912 en 1913 in Zeeuws-Vlaanderen was om Van Dalsum 
te steunen in diens politieke strijd.57 Van Bree heeft hierin ongelijk: in het archief 
van Van Dalsum is hiervan niets terug te vinden en in De Volkswil evenmin. Wel De Volkswil evenmin. Wel De Volkswil
verscheen een ingezonden brief uit Hontenisse in De Volkswil, waarin op de goede De Volkswil, waarin op de goede De Volkswil
relatie van Van Dalsum met Fonteyne en met dr. Van den Brink gezinspeeld werd.relatie van Van Dalsum met Fonteyne en met dr. Van den Brink gezinspeeld werd.relatie van Van Dalsum met Fonteyne en met dr. Van den Brink 58

Van Dalsum ontkende deze relaties. Hij verklaarde op dat moment Fonteyne enkel 
uit publicaties te kennen, terwijl hij van Van den Brinks grote inzet voor land-
arbeiders en armen had horen spreken. Van den Brinks optreden als kapelaan van 
de armen had in betere kringen misnoegen en wrevel opgewekt, zo had Van Dalsum 
begrepen. Overigens is het opmerkelijk dat men zich in de streek Jan van den Brink 
nog herinnerde. Er waren toch al twintig jaar verstreken sinds hij, slechts gedurende 
een half jaar, als kapelaan in Groenendijk werkzaam was.59 Volgens Zelandia hoorde Zelandia hoorde Zelandia
Van Dalsum niet meer bij de kerk. Zodra een schrijver van krant of boek met de kerk 
gebroken had, kon men ook zijn werk niet meer als katholiek beschouwen. Dit 
gold evenzeer voor dr. J. van den Brink, J. van Veen, Van der Vorst, H. van Kempen, 
Fonteyne, Daens, Lemire, Naudet, Murri en anderen.60 In het rijtje van deze als niet-
katholiek beschouwde schrijvers stonden vier goede bekenden van Van Dalsum: 
de Vlamingen Florimond Fonteyne en Pieter Daens, met wie hij twee weken eerder 
persoonlijk kennis had gemaakt, en de Franse priesters Naudet en Lemire.

In het najaar van 1913 verscheen een hoofdartikel van Fonteyne in De 
Volkswil onder de titel ‘Wie zijn de vijanden van de godsdienst?’. Van DalsumVolkswil onder de titel ‘Wie zijn de vijanden van de godsdienst?’. Van DalsumVolkswil
onderschreef dit artikel volledig en achtte het toepasbaar op de situatie in Oost- 
Zeeuws-Vlaanderen.61 Volgens hem maakte Fonteyne duidelijk dat politiek in de 
godsdienst ongeoorloofd was, omdat menselijke geboden tot goddelijke geboden 
werden gemaakt. Het artikel van priester Fonteyne was scherp van toon en 
verried de bezieling die hij in zijn lezingen legde. Er waren, volgens Fonteyne, 
geestelijken die de wereld niet kenden en er waren er die zich volledig inzetten 
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Zeeuws-Vlaanderen in Franstalige invloedssfeer zou komen, daar het Belgische 
annexatiecomité voornamelijk uit Franstaligen bestond.70

Van Dalsum was evenmin een voorstander van een Groot-Nederland, waarvan 
de activisten droomden.71 Nergens uitte hij een dergelijke gedachte en dat was 
ook begrijpelijk: Nederland en Oranje lagen hem niet na aan het hart. Bovendien 
hadden zij in zijn ogen door sluiting van de Schelde de welvaart van Vlaanderen 
eeuwenlang onderdrukt. Hij pleitte wel onophoudelijk voor éénheid van de drie 
Vlaanderens, omdat hij van een sterke economische eenheid, met Duinkerken en 
Antwerpen als belangrijke havensteden in het zuiden en noorden, meer welvaart 
voor de bevolking verwachtte.72 Het contact met Florimond Fonteyne, die ver-
geleken met Plancquaert een gematigd fl amingant was, ging verloren al vóórdat 
Fonteyne, na een verloren verkiezing volledig gedesillusioneerd in zijn partij, 
Brugge voorgoed had verlaten. Mogelijk had hij ook de kerk vaarwel gezegd. In 
1922 trachtte hij in Noord-Afrika een handelszaak op te zetten. De dood achter-
haalde hem een jaar later in het Algerijnse Bouchi.

Frans Vlaanderen: Van Dalsum en abbé Jules-Auguste Lemire

Van Dalsum was op verschillende manieren bekend met het leven en werk van 
abbé Jules-Auguste Lemire. Het is goed mogelijk dat publicaties in Naudets blad 
La Justice Sociale,73 Lemire’s voorwoord in Notre oeuvre sociale van Naudet en de 
brief van Lemire aan Naudet in diens Premiers principes de sociologie catholique Van Premiers principes de sociologie catholique Van Premiers principes de sociologie catholique
Dalsum op Lemire gewezen hebben.74 Zeker is dat Fonteyne die persoonlijke 
contacten met Lemire onderhield en van 1913 tot augustus 1914 zeer vaak over 
Lemire in De Volkseeuw schreef, Van Dalsum over de persoon Lemire informeerde. De Volkseeuw schreef, Van Dalsum over de persoon Lemire informeerde. De Volkseeuw
In het voorjaar van 1914 verscheen bijna geen exemplaar van het Brugse week-
blad, waarin de persoon en het werk van Lemire niet, soms zeer uitvoerig, belicht 
werden.75 Van Dalsum schreef zelf dat hij veel gelezen had over het confl ict van 
Lemire met zijn bisschop.76 Wie was deze Franse volkspriester? 

 ‘Er zijn twee bloedeigen dingen die vele ras-vlaamsche menschen niet 
kennen: hun taal en hun geschiedenis; en toch, taal en geschiedenis zijn eten 
en drinken voor ieder individueel en nationaal, dus ook voor elk Vlaamsch 
organisme. En daarom is dit organisme ziek en lijdend, en daarom is het rijke 
Vlaanderen der zoogezegde leidende standen arm, doodarm, omdat het de 
innerlijke krachten van zijn wezen niet kent en niet opvoedt, of die krachten 
versmaadt en teren wil op vreemde spijs, daarom is ons rijke Vlaanderen arm, 
doodarm aan doorzicht en vooruitzicht.’63

Van Dalsum las het boekje nauwkeurig en omlijnde verschillende passages. Stracke
was van mening dat de mens onverstandig handelde zodra hij de ogen sloot voor het 
recht van de zwakke: ‘Om U toch te doen beseffen, dat elke nederlaag nog en toch 
eene zege is in onzen strijd.’onzen strijd.’onzen 64 ‘Arm Vlaanderen, arm aan doorzicht en karakter, aan 
eendracht, aan bewustijn en fi erheid, zoo zegt het nuchter menschenverstand, arm 
aan liefde, liefde tot God en liefde tot den evennaaste, zo zegt mijn priesterhart.’65

Stracke betreurde het dat Vlaanderen geen leiders meer kende, dat het volk in 
de steek gelaten was. Gebrek aan ontwikkeling baarde armoede en armoede gebrek 
aan beschaving. Godsdienst of geloof was niet de oorzaak van onderdrukking:

 ‘Wat is dat voor gebazel te beweren dat het Katholicisme, als dusdanig, zou 
gediend zijn met onrechtvaardigheid of verdrukking, gebaat met achterlijkheid 
en karakterloosheid. Men dient zich in te zetten voor de bevrijding der zwakken 
uit de kluisters van het kwaad, de bescherming der kleinen tegen de macht der 
verdrukking, de ontplooiing van verstand en gemoed, bij iedereen.’66

Volgens Stracke waren er twee machtige factoren die een volk konden opvoeden: 
zijn landaard en zijn geloof. In deze oproep tot sociale ontplooiing van de gewone 
man herkende Van Dalsum zichzelf. Het ging hem om de gewone Vlaamse mens 
in het Land van Hulst. Het laatste was niet nieuw. Al in zijn strijd voor een billijker 
pachtcontract had hij H.M. Koningin Wilhelmina gevraagd de rechtsorde te be-
vorderen op het Kroondomein, ja zelfs het Kroondomein en Zeeuws-Vlaanderen 
terug te geven aan het volk.67 Naar men mij vertelde, propageerde Stracke zijn 
ideeën niet alleen via brochures. Hij trok per fi ets heel Zeeuws-Vlaanderen door, tot 
in Groede, om onder katholieke notabelen aanhangers voor zijn nationalistische 
ideeën te winnen. Binnen het daensisme won de radicale stroming terrein. Onder 
leiding van Plancquaert transformeerde deze tak van het daensisme in de politieke leiding van Plancquaert transformeerde deze tak van het daensisme in de politieke leiding van Plancquaert
beweging van het activisme. Met hulp van de Duitse bezetter dacht men een aantal 
Vlaamse eisen snel te kunnen realiseren, zoals de vernederlandsing van de univer-
siteit van Gent in 1916.68 Uit niets is gebleken dat Van Dalsum voor deze richting 
sympathie heeft gevoeld of er in enigerlei vorm steun aan heeft verleend. Ware 
het zo, dan mocht verwacht worden dat hij vanuit het neutrale grensland enige 
steun zou hebben verleend, bijvoorbeeld door correspondentie. Bovendien verzette 
de uit België gevluchte radicale tak van het politiek activisme onder leiding van 
Plancquaert zich kort na de oorlog vanuit Amsterdam tegen Belgische pogingen 
om Zeeuws-Vlaanderen te annexeren.69 Het activistische comité was bang dat 
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Un prêtre démocrate, 469-483.
91  Volgens Van Dalsum volgde op 4 januari 1914 de excommunicatie van Henri Bonte, de hoofdredacteur van de Cri des 

Flandres, door mgr. Charrost, bisschop van Rijssel. Vgl. DV. nr. 229, 24 januari 1914. Volgens Mayeur, bisschop van Rijssel. Vgl. DV. nr. 229, 24 januari 1914. Volgens Mayeur, bisschop van Rijssel. Vgl. DV  gebeurde dit op 
10 januari. Priesters en gelovigen mochten Le Cri des Flandres niet meer aanprijzen, lezen, ontvangen, verkopen en Le Cri des Flandres niet meer aanprijzen, lezen, ontvangen, verkopen en Le Cri des Flandres
erin publiceren. Mayeur, Un prêtre démocrate, 483-488. 

raakte, was de zinsnede ‘dat sprake is van eene hartstochtelijke en weerspannige 
kliek die de meest duidelijke woorden van de aartsbisschop uit hun verband 
rukt’. Bedoelde hij daarmee de uitgevers van Le Cri des Flandres? Lemire zei zijn Cri des Flandres? Lemire zei zijn Cri des Flandres
werk voort te zetten, als priester en als afgevaardigde én tegelijkertijd trouw te 
blijven aan zijn priesterlijke verplichtingen en burgerlijke rechten. Van Dalsum 
legde omstandig uit dat abbé Lemire een volksgezinde priester was, die veel goeds 
voor de bevolking van Hazebrouck had gedaan, die hem tot haar afgevaardigde in 
het parlement had gekozen. Lemire meende dat Delamaire de stem van het volk 
wilde smoren. Toch moest volgens Van Dalsum Delamaire worden meegegeven 
dat hij ook het rechtse blad van de onderdrukkers L’Eveil Populaire verbood.L’Eveil Populaire verbood.L’Eveil Populaire 85 Dit 
was hier in Zeeuws-Vlaanderen met betrekking tot Zelandia niet gebeurd. Zelandia niet gebeurd. Zelandia

In een commentaar getiteld ‘Het Vlaamsche volk moet zwijgen’ schreef Van 
Dalsum het merkwaardig te vinden dat in de drie delen waarin Vlaanderen 
uiteen lag, bladen die opkwamen voor het onderdrukte volk verboden waren. 
Deze onderdrukking werd uitgeoefend door zogenaamd goede katholieken, die 
steun van de kerkelijke overheid kregen.86 Bovendien werden in Vlaams Brabant 
twee bladen niet gunstig ontvangen door de bisschop van Mechelen. Hij doelde 
hierbij op Het Recht van advocaat Hector PlancquaertHet Recht van advocaat Hector PlancquaertHet Recht  en Het Vlaamsche Volk van 
Demarret in Limburg.Demarret in Limburg.Demarret 87 Om zijn steun aan Plancquaert op dit terrein te onderstrepen 
publiceerde Van Dalsum diens vurig pleidooi voor beter Vlaams onderwijs en 
meer werkgelegenheid in Vlaanderen.88

De verschillen van mening tussen de bisschop van Rijssel en abbé Lemire
liepen in het najaar van 1913 zodanig op dat de bisschop hem begin januari 
1914 suspendeerde.89 Hij mocht de mis niet meer opdragen noch de sacramen-
ten ontvangen.90 Later werd hoofdredacteur Henri Bonte geëxcommuniceerd.91

Lemire legde zijn burgerlijke rechten echter niet neer. Hij werd in 1914 herkozen 
als volksvertegenwoordiger en voor de eerste keer gekozen als burgemeester 

Geboren in 1853 in Vieux-Berquin in Frans-Vlaanderen, priester gewijd in 1878, 
stelde Jules-Auguste Lemire een groot belang in de sociale en culturele strijd van 
zijn volk. Zo was hij vanaf 1889 lid van het Comité Flamand de France en streed 
hij voor erkenning en herwaardering van het Vlaams in dit noordelijkste deel van 
Frankrijk, dat grenst aan de Vlaamse Westhoek.77 Lemire ontdekte de christelijke 
democratie in de tijd van Rerum Novarum.78 Hij werd de leidsman van de ‘abbés 
démocrates’. Zijn democratische gezindheid uitte zich in zijn verlangen naar sociale
hervormingen en keerde zich tegen de opvatting van Mgr. Freppel (Angers) dat 
werk geen sociale functie had ‘mais d’ordre purement privé’.79 Na enige tijd als 
(hulp)leraar werkzaam te zijn geweest aan het college St. Franciscus, werd hij in 
1893 gekozen tot afgevaardigde van le Nord in het Franse parlement (1893-1928) 
en later tot burgemeester van Hazebrouck (1914-1928). Zijn grote reputatie kreeg 
abbé Lemire wegens zijn inzet voor betere arbeidsomstandigheden voor de land-
arbeiders, zoals aandacht voor de zondagsrust, voor een limitering van het aantal 
werkuren per week, voor uitkeringen voor gezinnen met drie of meer kinderen 
onder de zestien jaar en voor wetgeving voor vrouwen- en kinderarbeid.80 In 1896 
werd hij de grote voorvechter van de volkstuinen voor de eenvoudige werkman, 
die op deze wijze een stukje grond in eigendom kon krijgen om de noodzakelijke 
groenten voor het eigen levensonderhoud te kunnen kweken. 

Voor Lecanuet was Lemire de hoeder van gezin, gezinsleven en familiebezit.81

Tot op heden wordt hij nog met grote dankbaarheid in zijn streek herdacht.82 Hij 
was democraat in zijn streven naar een hervorming van de betrekkingen tussen 
kerk en staat. Als priester en republikein was hij loyaal aan de staat. Hij was daarbij 
geen radicale hervormer, wel een ferme voorstander van de scheiding van kerk en 
staat. Het ging hem allereerst om een herstel van levendige christelijke gemeen-
schappen in de ‘heidense’ Republiek die hij als een politieke democratie volledig 
accepteerde en tegelijkertijd argwanend bekeek, ‘le mot même le laisse réticent’.83

In zijn artikelen over Lemire sprak Van Dalsum meer over de persoon Lemire 
dan over diens theorieën. Voor hem was Lemire een voorbeeld van vasthoudend-
heid aan idealen en van strijdbaarheid voor de arbeiders uit zijn gemeente. Bij 
Lemire vond Van Dalsum de legitimatie voor een samengaan van katholiciteit, 
democratie en de scheiding van kerk en staat. 

Begin december 1911 publiceerde Van Dalsum het interview dat Lemire
enkele weken eerder gaf aan Le Bulletin de la Semaine.84 In het vraaggesprek 
werd gerefereerd aan het verbod op het lezen van Le Cri des Flandres, dat mgr. 
Delamaire, coadjutor van de aartsbisschop van Cambrai, de katholieken van zijn 
diocees had opgelegd. Het blad dat in mei 1910 door Lemire was opgericht en 
dat als zijn spreekbuis voor de verkiezingen fungeerde, zou teveel de belangen 
van de afgevaardigde van Hazebrouck behartigen en de Franse katholieke kerk 
schade berokkenen. Wie zich als goed katholiek wilde gedragen, diende Le Cri 
des Flandres niet geregeld te lezen en er zeker geen abonnement op te hebben, des Flandres niet geregeld te lezen en er zeker geen abonnement op te hebben, des Flandres
volgens de bisschop. Wat Lemire in het verbod van de hulpbisschop het meest 
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92  DV. nrs. 242 en 247, resp. 4 mei 1914 en 30 mei 1914.  DV. nrs. 242 en 247, resp. 4 mei 1914 en 30 mei 1914.  DV
93  DV. nrs. 242, 245 en 252, resp. 4 en 16 mei 1914, en 4 juli 1914. DV. nrs. 242, 245 en 252, resp. 4 en 16 mei 1914, en 4 juli 1914. DV
94  DV. nr. 256, 1 augustus 1914 en Rotsaert DV. nr. 256, 1 augustus 1914 en Rotsaert DV , Het daensisme, 186.
95  DV. nr. 199, 28 juni 1913 maakte melding van de excommunicatie van Lemire DV. nr. 199, 28 juni 1913 maakte melding van de excommunicatie van Lemire DV .
96  DV. nr. 243, 2 mei 1914. Bij zijn bezoek aan Van Dalsum DV. nr. 243, 2 mei 1914. Bij zijn bezoek aan Van Dalsum DV  op zondag 17 mei 1914 ontving H. den Engelsman een door 

hem gesigneerd boek, getiteld Tijl Uilenspiegels Jongensjaren ( particuliere collectie W. Gielen Hulst).
97  DV. nr. 256, 1 augustus 1914. DV. nr. 256, 1 augustus 1914. DV

Besluit

Van Dalsum zag in de daensistische beweging parallellen met zijn inzet voor 
de armen en met zijn strijd tegen de vermenging van kerk en staat. Met Pieter 
Daens in Aalst, met Florimond Fonteyne en Bernard Minnebo in Brugge wisselde 
hij artikelen voor De Volkswil en De Volkswil en De Volkswil De Volkseeuw. Vooral de gelijkstelling van het 
Nederlands met het Frans, deugdelijk Vlaams onderwijs, lastenverlichting van 
de middenstand en gewenste herziening van het belastingstelsel kregen daarin 
aandacht. 

Van Dalsum voelde zich vooral aangesproken door het Fonteynisme, waarin de 
roep om daadkracht sterk klonk. Deze sociaal-politieke beweging werd gekenmerkt 
door een concrete inzet voor de arbeiders, een sterke afkeer van vermenging van 
politiek en godsdienst en een fel verzet tegen het klerikalisme.

Lemire belichaamde voor Van Dalsum vasthoudendheid aan zijn idealen 
en strijdbaarheid voor de arbeiders en was in die zin voor hem een voorbeeld. 
Tegelijk vond Van Dalsum bij Lemire een legitimatie van het samengaan van 
katholiciteit met democratie.

 Van Dalsum bekende zich niet tot de radicale stroming van het daensisme, die 
zich bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog onder leiding van Hector Plancquaert 
afscheidde en bekend werd als de politieke beweging van het activisme. Van 
Dalsum was evenmin een voorstander van een Groot-Nederland, waarvan de 
activisten droomden. Van een economisch sterk Vlaanderen droomde hij wel.

van Hazebrouck. Beide functies bleef hij bekleden tot zijn dood in 1928. Van zijn 
functie als ondervoorzitter van het Franse parlement deed hij al snel afstand. 

Van Dalsum schonk de nodige aandacht aan de hetze tegen Lemire vanuit 
het burgerlijke katholicisme, vooral aan de pogingen tot vervalsing van de ver-
kiezingsuitslagen in Rijssel en Hazebrouck,92 omdat hij zichzelf herkende in de 
strijd van Lemire, zoals dat ook het geval was bij Daens en Fonteyne.93 Zelf heeft 
Van Dalsum geen contact met Lemire gezocht. Wel besteedde hij aandacht aan 
het bezoek dat Fonteyne en Minnebo aan burgemeester Lemire brachten op de 
Franse nationale feestdag in 1914.94 De suspensie van Lemire werd in 1916 door 
ingrijpen van paus Benedictus XV ongedaan gemaakt.95

Religieuze duiding van de Vlaamse geschiedenis 

Lemire in Frans-Vlaanderen, Fonteyne in West-Vlaanderen, Daens in Oost-
Vlaanderen en Van Dalsum in Zeeuws-Vlaanderen: zij luidden als Tijl Uilenspiegels Vlaanderen en Van Dalsum in Zeeuws-Vlaanderen: zij luidden als Tijl Uilenspiegels Vlaanderen en Van Dalsum
de noodklok door alle delen van het verbrokkelde Vlaamse land, omdat volgens 
hen het Vlaamse volk in welvaart en godsdienstbeleving werd onderdrukt.96 Van 
Dalsum zag zich op één lijn staan met deze volkspriesters en noemde frappante 
gelijkenissen in hun geschiedenis van verzet tegen de kerk en hogere standen: 
hun inzet als christen voor vermenselijking van de werkomstandigheden en voor 
volksontwikkeling. Het door hen ondervonden verzet van een deel van de kerk, 
zoals het kerkelijke verbod op het verschijnen of het lezen van door hen uit-
gegeven bladen, het niet toestaan aan gelovigen om hun paasplicht te vervullen, 
de kerkelijke uitsluiting van de leiders, de fi nanciële benadeling en morele druk 
op hun familieleden, werd volgens Van Dalsum uitsluitend in Vlaanderen aan-
getroffen, ‘een land dat noch door de Reformatie, noch door het Calvinisme, noch 
door het ongeloof der Encyclopedisten van het voorvaderlijk katholieke geloof 
is afgevallen.’97 Van Dalsum zag hierin de hand van God die het klerikalisme in 
de kerk veroordeelde. Voor hem was duidelijk dat de kerk het pad van de partij-
belangen, wereldlijke doeleinden en wereldlijke macht diende te verlaten. Het 
was een teken dat zij het recht van leken diende te erkennen om zelfstandig hun 
tijdelijke belangen te behartigen zonder inmenging van het kerkelijke gezag. 

We treffen hier een religieuze duiding van de geschiedenis bij Van Dalsum 
aan, zoals hij in deze jaren ook de Franse Revolutie en het zionisme in een reli-
gieus kader ging plaatsen. Hoe dit kwam, wordt in de volgende hoofdstukken 
aangetoond.
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1  Te Sas van Gent op 22 en 28 januari bij G. Steyaert. In Kruiningen op 13 februari over ‘De beginselen van de Franse Revo-
lutie vergeleken met de katholieke rechtsleer’. In Middelburg in de Werkmansvereniging op 8 en 11 maart 1911 over ‘De 
beginselen van de Franse Revolutie zijn niet in strijd met het evangelie’, vgl. annonces in DV. nrs. 69, 70, 73, 75 en 76.beginselen van de Franse Revolutie zijn niet in strijd met het evangelie’, vgl. annonces in DV. nrs. 69, 70, 73, 75 en 76.beginselen van de Franse Revolutie zijn niet in strijd met het evangelie’, vgl. annonces in DV

Omgang met de moderniteit 
(1911-1913)

 ‘En op het Katholieke Priestercongres te Bourges in Frankrijk werd aangehaald een 
woord van den bisschop van Fréjus, Mgr. Mignon: “Er zijn diensten, welke de maat-
schappij, volwassen en in staat zich zelve te leiden, ons niet meer vraagt. Laten wij 
zoeken ze haar niet op te leggen”.’ (Van Dalsum, DV/100)

In dit hoofdstuk staat Van Dalsums opvatting over de gewenste scheiding van kerk 
en staat centraal, zoals die beschreven werd in een aantal artikelen (1911) en in zijn 
brochure Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die 
van het evangelie (1912). Voor zijn betoog bleek Van Dalsum de verdeding van de van het evangelie (1912). Voor zijn betoog bleek Van Dalsum de verdeding van de van het evangelie
Déclaration van de dominicaan Elisée Vincent Maumus te gebruiken. 

In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezing op 17 juni 1913 werd in het 
voorjaar van 1913 vanuit kerkelijke en politieke kringen een offensief tegen Van 
Dalsum gestart in een poging hem te diskwalifi ceren voor de Kamerzetel van 
het district Hontenisse. Het heimelijke, kerkelijke proces leidde tot plaatsing van 
Van Dalsums brochure op de Index Librorum Prohibitorum. Het politieke offensief 
van de katholieke kieskringen en katholieke ‘partijleden’ zorgde ervoor dat Van 
Dalsum de verkiezingen op 17 juni verloor.

De verdediging van de Déclaration door Elisée Vincent Maumus OP 

In het vroege voorjaar van 1911 gaf Van Dalsum in Kruiningen, Middelburg en 
Sas van Gent een aantal lezingen over de verhouding tussen de beginselen van de 
Franse Revolutie en de katholieke rechtsleer.1 In Westdorpe wilde hij een voor-
dracht houden over de paus, maar deze lezing moest hij afzeggen wegens ziekte Titelpagina van Van Dalsums omstreden brochure uit 1912, die door de Congregatie van de Index op 16 juni 

1913 veroordeeld werd

6 
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2  DV. nrs. 69, 70 en 76. Ook MC DV. nrs. 69, 70 en 76. Ook MC DV ., 15 februari 1911.
3  DV. nrs. 98, 99, 100, 101. DV. nrs. 98, 99, 100, 101. DV
4  Dabry, Les Catholiques Républicains, vii-viii.
5  Dabry, Compte Rendu, 439.
6  Dabry, Les Catholiques Républicains, 663-664. 
7  Barbier, Le progrès du libéralisme catholique (t. 2) 440.Le progrès du libéralisme catholique (t. 2) 440.Le progrès du libéralisme catholique
8 De Vrije Klok van Ninove van 12 februari 1911 en DV. nr. 73, 18 februari 1911.van 12 februari 1911 en DV. nr. 73, 18 februari 1911.van 12 februari 1911 en DV
9 De Vrije Klok, 13 augustus 1913.De Vrije Klok, 13 augustus 1913.De Vrije Klok
10  Cornilleau, De Waldeck-Rousseau à Poincaré, 274.De Waldeck-Rousseau à Poincaré, 274.De Waldeck-Rousseau à Poincaré
11  Maignen, Le père Hecker, xiv.Le père Hecker, xiv.Le père Hecker
12  Barbier, Le progrès du libéralisme catholique (t. 1) 66.Le progrès du libéralisme catholique (t. 1) 66.Le progrès du libéralisme catholique

 5.  eenzelfde interpretatie van stelling zestig van de Syllabus: stelling zestig 
sloeg niet op het beginsel van de volkssoevereiniteit en het algemeen kies-
recht. Hier volgde Van Dalsum vrijwel letterlijk de tekst van Maumus. 

Maumus formuleerde zijn theologie van het Ralliement buiten de kring van de 
‘abbés démocrates’. De door hem gepubliceerde theologische onderbouwing van 
de eerste artikelen van de Déclaration was de ‘abbés’ niet onwelkom,6 maar zij 
rekenden Maumus niet onder hun militante voorhoede. De conservatieve katho-
lieken daarentegen beschouwden Maumus eerder als een tegenstander dan als 
een onafhankelijk theoloog.7 Zij verweten Maumus een te grote loyaliteit te tonen 
aan de regering Waldeck-Rousseau en een aanhanger te zijn van het zogenaamde 
amerikanisme. Het amerikanisme was aanvankelijk de neutrale naam voor 
een stroming onder de Franse christen-democraten die een grote bewondering 
toonde voor de katholieke kerk in de Verenigde Staten. Deze bewondering leefde 
ook onder katholieke Vlaamse emigranten. Frans Cobbaert, wiens artikelen in de 
Vrije Klok van Ninove en in Vrije Klok van Ninove en in Vrije Klok van Ninove De Volkswil verschenen,De Volkswil verschenen,De Volkswil 8 emigreerde naar Detroit en 
roemde de openheid van de Amerikaanse katholieke kerk.9 Daar bleek de grond-
wet geen belemmering, maar een uitdaging te zijn voor de katholieke kerk om 
samen met protestanten en binnen de grenzen die deze stelde de samenleving 
een christelijke vorm te geven. De term amerikanisme kreeg haar pejoratieve 
betekenis in Franse conservatieve kringen door de vertaling van de biografi e van 
pater I. Hecker La vie du Père Hecker (1897), geschreven door de christen-democra-
tische abbé Félix Klein (1862-1953). Met zijn vertaling had Klein moderne visies 
in Frankrijk geïntroduceerd, die niet strookten met de ideeën van monarchisten 
en strenge ultramontanen. Dabry besteedde in zijn blad Vie Catholique aandacht Vie Catholique aandacht Vie Catholique
aan Kleins vertaling, waarna een grote polemiek tussen de katholieke kampen 
ontstond.10 Felle bestrijders van het amerikanisme waren abbé Charles Maignen 
(1858-1937) met zijn boek Le Père Hecker est-il un saint? (1898) en kanunnik Henri 
Delassus (1836-1921) uit Cambrai. Het boek van Maignen was sterk defensief en 
retorisch gekleurd: ‘ Onze woorden zijn de klanken van een ziel die gekwetst is 
door de wonden die haar geloof heeft opgelopen.’11

Volgens Barbier keken de Europese katholieken met teveel bewondering naar 
het Amerikaanse katholicisme. Hij verweet dit ook Maumus.12 Nu was Maumus 
voor de conservatieve groepering al verdacht, omdat hij in de lijn van de encycliek 
Au milieu des sollicitudes het Ralliement had aanbevolen bij de katholieken. G. Weill Au milieu des sollicitudes het Ralliement had aanbevolen bij de katholieken. G. Weill Au milieu des sollicitudes

van een familielid.2 Half augustus 1911 publiceerde hij in De Volkswil een artikel De Volkswil een artikel De Volkswil
over de vermeende tegenstellingen tussen de beginselen van de Franse Revolutie 
en die van het evangelie.3 De Volkswil publiceerde eerst de volledige tekst van de De Volkswil publiceerde eerst de volledige tekst van de De Volkswil
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen van 1789 en daarna de bespreking Déclaration des droits de l’homme et du citoyen van 1789 en daarna de bespreking Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
van Van Dalsum. In zijn verdediging van de Déclaration bracht Van Dalsum de Déclaration bracht Van Dalsum de Déclaration
beginselen terug tot drie: de volkssoevereiniteit, de gelijkheid voor de wet en de 
vrijheid in de uitoefening der rechten. Deze drie beginselen wortelden voor hem 
in het natuurrecht, dat weer afgeleid werd van Gods soevereiniteit.

Van Dalsums verdediging van de Déclaration was, naar zijn zeggen, gebaseerd op Déclaration was, naar zijn zeggen, gebaseerd op Déclaration
teksten van Thomas, Bellarminus en Suarez. Hij noemde echter niet de auteur of 
het werk waarin hij hun uiteenzettingen gelezen had. Noch bij Naudet, noch bij 
de andere ‘abbés démocrates’ werd een integrale verdediging van de Déclaration ge-Déclaration ge-Déclaration
vonden. Dit is begrijpelijk, daar discussies over de Déclaration en zelfs een verdediging Déclaration en zelfs een verdediging Déclaration
van het Ralliement in kringen van de ‘abbés’ nauwelijks aan de orde waren. Voor hen 
was de Revolutie een aanvaard feit, ‘een defi nitieve verovering, een van de glorierijk-
ste en meest weldadige van onze geschiedenis’, schreef Dabry.4 Men diende volgens 
hem van de Déclaration af te blijven, want ‘deze verovering is verbonden met het Déclaration af te blijven, want ‘deze verovering is verbonden met het Déclaration
instinct en de liefde van het volk dat zich woedend zal keren tegen iedereen die maar 
verdacht zal worden haar te willen stelen’. Discussies over de Déclaration waren voor Déclaration waren voor Déclaration
de ‘abbés démocrates’ dus niet meer aan de orde, het was een gepasseerd station. Wat 
de ‘abbés’ wél wilden, was eerst en vooral handelen, daden stellen vanuit de begin-
selen van rechtvaardigheid en gelijkheid. Overduidelijk klonk dit op het Kerkelijk 
Congres in Reims (1896), waar zeshonderd priesters zich bogen over voorstellen die 
het welzijn van Frankrijk én van haar ‘oudste dochter’ beoogden. ‘Donc l’union pour 
l’action et l’action dans l’union,’ luidde het devies van de congresgangers.5 Aanzetten 
tot enige theorievorming over de christen-democratie kwamen onder leiding van 
Gayraud eerst in 1899 tot stand. Dit betekende niet dat binnen christen-democratische 
kringen bespiegelingen over de verhouding tussen de kerk en het Ralliement of 
de Revolutie geheel afwezig waren. Een uitgebreide verdediging van de Déclaration
kwam daar echter niet aan de orde. Er diende dus buiten de kring van de ‘abbés’ 
gezocht te worden naar de bron die Van Dalsum gebruikte.

De bron voor Van Dalsums verdediging bleek een theologie van het Ralliement 
te zijn van de dominicaan Elisée Vincent Maumus. Vijf punten van overeenkomst 
tussen de tekst van Maumus en Van Dalsum leidden tot deze vaststelling:
 1. eenzelfde uitgangspunt bij de bespreking; 
 2.  eenzelfde verklaring voor de afwezigheid van Gods rechten in de Préambule

van de Déclaration van 1789;
 3.  de basering van de verdediging van de burgerrechten op teksten van 

Thomas van Aquino, Bellarminus en Suarez;
 4.  de nadruk op het geweten en het onderscheid tussen de burger en de gelovige. 

Maumus en Van Dalsum benadrukten beiden dat vrijheid van geweten 
terecht niet in de Déclaration was opgenomen;
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13  Weill, Histoire du catholicisme libéral, 227.
14 La Gazette de France van 11 en 15 februari 1892.La Gazette de France van 11 en 15 februari 1892.La Gazette de France
15  Maignen werd in 1917 qualifi cator van het Heilig Offi cie.
16  Maignen, La souveraineté, 73, met als bijlagen de Latijnse en Franse tekst van de Syllabus.
17  Maignen, La souveraineté, 47-58.La souveraineté, 47-58.La souveraineté
18  Maignen, La souveraineté, 67.La souveraineté, 67.La souveraineté
19  Maignen, La souveraineté, 53.La souveraineté, 53.La souveraineté
20  Maignen, La souveraineté, 62. La souveraineté, 62. La souveraineté
21  Maumus, L’Église et la France, 214-225.
22  Maumus, La crise religieuse, 310-311
23  Maumus, L’Église et la France, 178-179..

overtuigen door prominente theologen uit hun eigen kring te citeren. Hij baseerde 
zich vooral op de opvattingen van Thomas en diens leerlingen en op soortgelijke 
opvattingen van de jezuïeten Robertus Bellarminus en Francisco Suarez. Maumus 
gebruikte zelfs de gezagsopvatting van Bénigne Bossuet, bisschop van Meaux en 
huisleraar van Lodewijk XV, ten faveure van de Déclaration.21

Waarom kan een katholiek geen liberaal zijn?, vroeg Maumus zich af. De naam 
‘liberaal katholiek’ droeg hij graag omdat hiermee de gelovige werd bedoeld, die open 
stond voor de nieuwe tijd, die andere geloofsovertuigingen respecteerde, die gelijk-
heid voor de wet, vrijheid van geweten, scheiding van kerk en staat en burgerlijke en 
politieke vrijheid als de fundamenten zag van de moderne samenleving. Bovendien 
werd op die wijze de vrijheid van de kerk gegarandeerd. Als waar zou zijn wat de 
revolutie werd toegedicht, dan kon de kerk zich maar beter met haar paasgelovigen 
in het gebouw terugtrekken. Hij riep de katholieken op in het heden te leven en oog 
voor de toekomst te hebben. De klok kon niet worden teruggedraaid.22

De overeenkomsten tussen de tekst van Maumus en die van Van Dalsum

Een vergelijking van de tekst van Maumus met Van Dalsums verdediging van 
de Déclaration verduidelijkt de overeenkomst. Op de eerste plaats kwam de wijze  Déclaration verduidelijkt de overeenkomst. Op de eerste plaats kwam de wijze  Déclaration
van aanpak overeen. Maumus en Van Dalsum brachten de beginselen terug tot 
drie: de volkssoevereiniteit, de gelijkheid voor de wet en de burgerlijke vrijheid. 

Een tweede overeenkomst tussen Maumus en Van Dalsum betrof de visie op 
de inleiding van de Déclaration, waarin volgens beiden de ‘rechten van God of 
het Opper Wezen’ niet werden genoemd. Maumus noemde dit een vergissing die 
verklaarbaar was. De wetgevers hadden moeten beginnen met de ‘rechten van 
God’, omdat hierop de menselijke rechten berustten. In 1789 waren zij zozeer in 
beslag genomen door de invoering van de nieuwe sociale orde en het tegengaan 
van misstanden, dat ze aan een hogere opvatting niet toekwamen. Gezien echter 
de discussies van de wetgevers over de Préambule in de daaropvolgende jaren is het Préambule in de daaropvolgende jaren is het Préambule
verkeerd te zeggen dat deze vergissing een ontkenning zou zijn van Gods rechten.23

Volgens Van Dalsum was de formulering van 1789 onvolledig in de bepaling van de 
natuurlijke rechten, doordat men allereerst de verhouding van de burger tegenover 
de staat en omgekeerd beschreef en niet zozeer de verhouding tussen de burgers 

wees op diens theologie en publicatie La République et la politique de l’église: le pouvoir, 
la loi, la liberté (1892). la loi, la liberté (1892). la loi, la liberté 13 Een polemiek in de Gazette de France tussen abbé Charles Gazette de France tussen abbé Charles Gazette de France
Maignen en Maumus toonde ondanks de hoffelijke toon de grote kloof tussen 
de tegenstanders en de aanhangers van het Ralliement.14 Maignen, opgeleid aan 
het Institut Catholique in Parijs en de Gregoriana in Rome, meende dat Maumus 
Thomas niet volledig citeerde in zijn opvatting over het bestuur en de macht van de 
koning.15 Belangrijker nog, zo stelde Maignen, was dat Maumus Thomas moderne 
begrippen opdrong en in de mond legde. Maumus gaf daarmee moderne betekenis-
sen aan woorden die uit de mond van Thomas een andere betekenis bezaten. Zo 
duidde Thomas met de term ‘volk’ niet elke stemgerechtigde burger aan, maar 
de bisschoppen en edelen in het koninkrijk ten tijde van Thomas. ‘Multitudo’ bij 
Thomas sloeg op de edelen en bisschoppen van het koninkrijk en niet ‘op het volk 
van ambachtslieden’.16 Mede hierom werd Thomas onterecht als verdediger van 
de volkssoevereiniteit opgevoerd. De fout van Maumus was volgens hem dat de 
oude teksten van de kerkvaders van hun context werden ontdaan en een andere, 
moderne betekenis kregen. De discussie over de interpretatie van teksten van de 
kerkvaders en Immortale Dei werd door Maignen afgesloten met veroordelingen Immortale Dei werd door Maignen afgesloten met veroordelingen Immortale Dei
van de moderne tijd vanuit Quanta cura en de Syllabus (1864). Pius IX leek hem 
belangrijker dan Leo XIII. Au milieu des sollicitudes (1892) was voor hem geen pause-Au milieu des sollicitudes (1892) was voor hem geen pause-Au milieu des sollicitudes
lijke aanbeveling van alles wat de Derde Republiek te bieden had. Het respect dat 
katholieken dienden te hebben voor de constitutionele machten hield volgens 
hem geen pauselijke goedkeuring in van de grondwet als zodanig en nog minder 
van alles wat in de grondwettelijke instellingen of beginselen strijdig was met het 
geloof, het gezond verstand of de rechtvaardigheid.17

Waar Maignen in zijn brochure het pad van de polemiek verliet, uitte hij zich in 
krasse beschuldigingen en scherpe uitspraken over de theologie van Maumus. De 
christen-democraten kregen de schuld. ‘Voilà l’obstacle au salut: c’est le libéralisme 
catholique.’ Er was maar één remedie: ‘Frapper les catholiques-libéraux et vous 
tuerez la révolution.’18 De militante voorhoede van Naudet bestond voor hem, zoals 
hij schreef, uit guerrillastrijders die alleen van rationalisten zoals Kant verschilden, 
voorzover zij ook de consequenties trokken uit de principes van de rationalisten. 
God en diens almacht waren ingeruild voor de ratio en de volkssoevereiniteit. 
De soevereiniteit van God was stilzwijgend gepasseerd, alsof God niet bestond.19

Van de Derde Republiek was geen heil te verwachten. Om het in zijn woorden te 
zeggen: de volkssoevereiniteit was de revolutie zelf, de zonde van Frankrijk.20

Maumus wijzigde zijn opvattingen niet, ook al werd hij door Maignen van ketterij 
beschuldigd. In L’Église et la démocratie (1893) en vooral in zijn latere studies L’Église et la démocratie (1893) en vooral in zijn latere studies L’Église et la démocratie L’Église 
et la France moderne (1897) en et la France moderne (1897) en et la France moderne La crise religieuse et les leçons de l’histoire (1902) betoogde La crise religieuse et les leçons de l’histoire (1902) betoogde La crise religieuse et les leçons de l’histoire
Maumus dat de katholieke theologie juist overeenstemde met drie wezenlijke 
principes van de Republiek: het recht van het volk het staatshoofd te kiezen, de 
nationale soevereiniteit en de politieke vrijheid van de burgers. Hij trachtte de 
tegenstanders van de ‘abbés démocrates’, zoals de jezuïeten en monarchisten, te 
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24  Van Dalsum, Er is geene, 32.
25  Ibidem, met een verwijzing Thomas, Summa Theol., 2a 2ae, q. xii, a. 2.
26 Summa Theol., 1a 2ae, q. cv, a.1.
27  Maumus verwijst naar Thomas van Aquino, De Regimine principum, boek 1, hoofdstuk 6.
28  Maumus, L’Église et la France, 219-220.
29  Maumus, L’Église et la France, 221-223.
30  Maumus, L’Église et la France, 221-222, verwijzing aldaar naar Bellarminus, De Laicis, boek 3, hoofdstuk 4 en 

boek 2, hoofdstuk 6.

Onafhankelijk van de vorm – of het nu de monarchie, aristocratie of democratie 
betrof – kwam politieke macht volgens Bellarminus eigenlijk onmiddellijk van 
God, omdat dit een gevolg was van de menselijke natuur die door God geschapen 
was. Daarom kon geen volk, geen mens, superieur zijn aan een ander. Hoewel 
macht op zich afkomstig was van God, waren alle vormen die deze aannam en 
de uitoefening ervan menselijk. De politieke macht berustte bij het volk, niet bij 
een individu afzonderlijk. De verschillende bestuursvormen die een volk kiest, 
behoren tot het positief recht. Een volk heeft het recht om van bestuursvorm te 
veranderen.30 De leer van Suarez was hierin, volgens Maumus, exact dezelfde als 
die van Bellarminus: de macht werd door het volk aan deze of gene gegeven: ‘ergo 

onderling. ‘Maar deze onvolledigheid maakt geen inbreuk op wat het hoofdoel 
was in 1789: eene regeling te geven van de politieke rechten en plichten. Aan de sociale 
rechten en plichten werd toen niet gedacht. Dit werd eerst gedaan door de latere 
Grondwet van 1793 (...).’24

Een derde overeenkomst was de fundering van het beginsel van de volks-
soevereiniteit. Voor Maumus en Van Dalsum berustte de soevereiniteit op de 
allereerste plaats bij God en in afgeleide zin bij het volk. Op grond van deze ge-
delegeerde soevereiniteit had het volk het recht om met behulp van een grond-
wet de leider(s) en politieke bestuursvorm te kiezen die het wilde. Maumus, en in 
diens spoor Van Dalsum, gebruikte teksten van Thomas, Bellarminus en Suarez 
om deze visie te onderbouwen. 

Volgens Thomas was de van oorsprong goddelijke macht van staatshoofden, 
koningen, keizers en presidenten een gegeven van menselijk recht: ‘Dominium 
introductum est de jure gentium quod est jus humanum.’25 Aan de hand van 
de Franse geschiedenis toonde Maumus vervolgens aan hoe het begrip volks-
soevereiniteit in het vroege verleden functioneerde. Verder hadden naar het 
oordeel van Thomas alle volkeren het recht om een koning te kiezen, af te zetten 
of diens macht beperken. Dit gold, naar Thomas meende, niet voor het joodse 
volk, omdat God de koningskeuze in Israël aan zichzelf hield: ‘Electionem regis 
non commisit Dominus populo, sed sibi reservavit.’ 

Deze laatste opmerking en bijhorende beschouwing van Maumus nam Van 
Dalsum niet over. Wel twee aspecten die Maumus aan Thomas ontleende. 
Allereerst diende iedereen deel te nemen aan de soevereiniteit, ‘ut omnes aliquam 
partem habeant in principatu’, zodat ook de onderlinge vrede van de burgers 
beter bewaard bleef. Allen hielden immers van eenzelfde orde (in de samen-
leving) en koesterden die ook: ‘per hoc conservatur pax populi et omnes talem 
ordinationem amant et custodiunt.’26 Vervolgens was het gewenst de verschil-
lende bestuursvormen goed te onderzoeken alvorens er een te kiezen. 

Maumus wees op Thomas’ aandacht voor mogelijk machtsmisbruik: ‘Primum 
autem est necessarium, ut talis conditionis homo ab illis ad quos hoc spaectat 
offi cium promoveatur in regem, quem non sit probabile in tyrannidem decli-
nare.’ Maumus benadrukte dat het hier om een volk en zijn vertegenwoordigers 
ging. Mocht een koning niet regeren zoals het moest, ‘regis offi cium’, dan moch-
ten de onderdanen hun belofte van gehoorzaamheid breken. Regeringsmacht 
was dus niet erfelijk. Bij bestuurswisselingen was de bestuursmacht, mits in het 
algemeen belang en gesanctioneerd door de volkswil, legitiem en moesten de 
burgers het wettelijke gezag gehoorzamen.27

Uit Thomas’ beschouwing concludeerde Maumus dat Thomas aan het volk 
alle afgeleide vormen van gezag toebedeelde. Zo verstonden ook Cajetanus, 
Bannez en Jean Baptiste Gonet de teksten van hun leermeester.28 Volgens Maumus 
verkondigden ook grote theologen van de Sociëteit van Jezus, zoals Bellarminus 
en Suarez, het beginsel van de volkssoevereiniteit.29

Titelpagina van het boek van Maumus, dat Van Dalsum inspireerde
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31  Maumus, L’Église et la France, 222, verwijzing aldaar naar Suarez, De Legibus, boek 3, hoofdstuk 4.
32  Maumus, L’Église et la France, 222, verwijzing aldaar naar B. Bossuet, Gallia orthodoxa, deel 1, boek 6, hoofdstuk 21.
33  Van Dalsum, Er is geene, 9; Maumus, L’Église et la France, 238.
34  ‘La nation’ door Van Dalsum vertaald als ‘staatsgemeenschap’.
35  Van Dalsum, Er is geene, 10-11. Cursivering bij Van Dalsum.
36  Van Dalsum, Er is geene, 11.
37  Van Dalsum, Er is geene, 12-13.
38  Maumus, L’Église et la France, 238.
39  Maumus, L’Église et la France, 238, verwijzing aldaar naar De Reg. Princ. I, III, c. xi.
40  Maumus, L’Église et la France, 239: ‘de mens heeft allereerst recht op de vrijheid van geweten’.
41  Maumus, L’Église et la France, 241, verwijzing aldaar naar J. Simon, La Liberté, t. 1, hoofdstuk 3.La Liberté, t. 1, hoofdstuk 3.La Liberté

De artikelen zes, veertien en vijftien regelden de uitoefening van de volkssoeve-
reiniteit. In de behandeling van artikel zes van de Déclaration maakte Van Dalsum Déclaration maakte Van Dalsum Déclaration
een onderscheid tussen het burgerlijk en kerkelijk domein, tussen de burger en 
de gelovige in de gelovige mens. Hij legde uit dat

 ‘de wet uitdrukking is van de volkswil en (dat de wet) bepaalt wat de gedrags-
regel dient te zijn in de samenleving. Het bepaalt niet wat recht of geen recht 
is. Het bepaalt niet wat de gedragsregel jegens de Schepper moet zijn. Dit laat 
het artikel in het midden, en terecht, want dit is niet de zaak van de maatschap-
pij maar van de Schepper, ook van het natuurrecht, waarvan de soevereiniteit 
van het volk een uitvloeisel is. De Schepper heeft daarvoor middelen gebruikt 
van de taal van het geweten, van de goddelijke geboden en van de Openbaring. 
En voor het spreken en verklaren van deze taal heeft Hij ingesteld een ander 
gezag dan dat van de maatschappij!’37

Een vierde overeenkomst tussen Maumus en Van Dalsum betrof de verdediging 
van de gelijkheid voor de wet en de burgerlijke vrijheid. Burgerlijke vrijheid 
was belangrijk in relatie tot het algemeen welzijn. Maumus vond het belang-
rijk om naar enkele belangrijke principes te kijken, die in De Regimine principe
werden verwoord, maar niet van Thomas zouden zijn: ‘Ille legitimus est rex qui 
principaliter bonum subditorum intendit.’38 Het koninkrijk was er niet voor de 
koning, maar de koning was er voor het rijk: ‘Regnum non est propter regem, sed 
rex propter regnum: quia ad hoc Deus providit de eis ut regnant et gubernent 
et unumquemque in suo jure conservent et hic est fi nis regiminis.’39 Binnen de 
grenzen van het algemeen welzijn en in alles wat de ander niet schaadde, had de 
mens het recht op een volledige en absolute vrijheid in zijn persoonlijk leven.

Burgerlijke vrijheid betekende voor Maumus en Van Dalsum ook gewetens-
vrijheid. Het geweten behoorde tot het domein van God, aldus Maumus: ‘Gouverner 
le citoyen, n’est pas toucher à l’homme, tel est le rôle du Pouvoir.’40 Hij citeerde Jules 
Simon (1814-1896): ‘Gouvernez le citoyen, puisqu’il le faut, pas plus qu’il ne faut: 
ne touchez pas à l’homme. Ce sanctuaire que vous envahissez en profanes, avec vos 
lois et vos sbires, est celui même que Dieu s’est réservé en moi.’41

De Déclaration van 1789 stelde dat het principe van elke soevereiniteit berust Déclaration van 1789 stelde dat het principe van elke soevereiniteit berust Déclaration
bij de natie, het volk. Volgens Maumus hadden de wetgevers van 1789 dit eigen-
lijk anders moeten formuleren: het tweede principe van elke soevereiniteit 

per homines datur potestas regibus’.31 Maumus haalde ook Bossuet aan: koningen 
krijgen hun macht niet van God zonder toestemming van de volkeren.32

In tegenstelling tot Maumus zocht Van Dalsum niet naar voorbeelden uit 
de Franse geschiedenis om aan te tonen dat heel vroeger vormen van volks-
soevereiniteit bestonden. Hij sprak slechts globaal over de voorgeschiedenis en 
benadrukte de breuk van 1789 met het verleden. Vóór 1789 gold als praktijk in 
veel Europese landen dat vorsten over absolute macht beschikten. De vorst was 
niet alleen de drager, maar ook het beginsel van gezag. Zijn belang stond voorop. 
Vóór 1789 kenden de landen van het oude christelijke westen standsverschillen 
en te grote verschillen tussen arm en rijk, zoals vóór Christus’ tijd. In dit opzicht 
betekende de herontdekking van het beginsel van gelijkheid weer een terugkeer 
tot de christelijke leer van het evangelie. ‘Door de leer van de volkssoevereiniteit 
wordt het omgekeerde geleerd wat tevoren praktijk en beginsel was.’ Na 1789 
was het volk of de ‘staatsgemeenschap’ het beginsel van gezag. 

‘Wat zegt nu de natuur? Is de vorst er voor het volk of het volk voor de vorst? 
Deze vraag moet worden beantwoord door een wedervraag: wat is die staats-
gemeenschap?’33 Van Dalsum noemde dit ‘eene maatschappij van menschen 
woonachtig binnen bepaalde landgrenzen en door afstamming, taal, gewoonte of 
belangen aan elkander verbonden.’34

Welnu, zei Van Dalsum, de natuur laat zien dat de mens een sociaal wezen is, 
dat voor zijn voortbestaan en zijn levensbehoeften is aangewezen op zijn mede-
mensen. De mens heeft behoefte aan een staatsgezag om het algemeen welzijn 
van zijn samenleving te behartigen. ‘De oorsprong van het staatsgezag ligt dus 
in de behoefte aan de behartiging van het algemeen welzijn, en het dienen van het 
algemeen welzijn is dus de taak van het staatsgezag. Het zijn dus algemeen welzijn is dus de taak van het staatsgezag. Het zijn dus algemeen welzijn de algemene behoef-
ten van het volk die het staatsgezag noodig maken en in deze behoeften van het 
volk (...) ligt het beginsel van het staatsgezag.’35 De natuur eiste dat dit staatsgezag 
bestond, aldus Van Dalsum. Het staatsgezag kon niet onpersoonlijk zijn, maar 
moest een drager kennen die het gezag uitoefende. De politieke vorm was niet 
belangrijk, het kon een enkele persoon zijn bijvoorbeeld een vorst, keizer of tsaar, 
maar het kon ook een veelheid van personen zijn. 

De drager van het gezag was niet het beginsel van het staatsgezag, maar 
de uitvoerder van het gezag. Zo verwoordde Van Dalsum: ‘Bezien in het 
licht van het natuurrecht, is dus artikel drie van de Déclaration juist als het 
leert dat het beginsel van het staatsgezag zetelt in het volk zelf en niet in 
de drager. Het katholiek recht leert hetzelfde, zoals ook wordt geleerd door 
Suarez, Bellarminus en Thomas van Aquino.’36 Deelneming van het volk aan 
de wetgevende macht correspondeerde volgens Van Dalsum met de leer van 
Thomas: ‘Omdat de wet de mens regeert met het oog op het algemeen welzijn, 
behoort het dus niet aan de persoonlijke rede om de wet te maken, maar aan 
de rede van het volk of haar vertegenwoordigers. Omdat het doel eigen is 
aan allen, hebben allen het recht om te regelen wat het doel voorbereidt.’ 
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de kerk. Zijn visie paste ook in een romantisch verlangen van de negentiende eeuw, dat de middeleeuwen tussen 
1100 en 1300 voor een periode van stabiliteit hield en waarin de kerk, boven de partijen, een principe van ordening 
van de samenleving vormde. Zie ook Miltenburg, ‘Een droom van ordening’, 16-17; Raedts, ‘De christelijke middel-
eeuwen’, 88-89. Zie ook de zevende paragraaf van hoofdstuk 2.

zeven, acht en negen), vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 
(artikel tien), vrijheid van drukpers (artikel elf) en de onschendbaarheid van 
eigendomsrecht (artikel zeventien). 

Van Dalsum beschreef de vrijheid van godsdienst uitvoerig en betreurde de situ-
atie van vóór 1789, toen in veel landen sprake was van staatsgodsdienst, ‘want daar-
door is de godsdienst een soort staatsinstelling’ waarbij haar leer ondergeschikt was 
aan landswetten of steunde op staatsgezag in plaats van op eigen kracht. Vooral in 
landen die het katholicisme als staatsgodsdienst kenden, bemoeide het staats-gezag 
zich met het ‘inwendige’ leven van de kerk door benoemingen van kerkelijke ambts-
dragers. In de ogen van de bevolking werden deze ambtsdragers als staatsdienaren 
beschouwd. Hij aarzelde dan ook niet te verklaren dat daarom in de zogenaamde 
katholieke landen het geloof armoede leed en geloofsafval kende. Daarom had Leo 
XIII volgens hem herhaaldelijk gewezen op de soevereiniteit van én het kerkelijk én 
het staatsgezag elk op eigen terrein en verbood Pius X zijn priesters zich met wereld-het staatsgezag elk op eigen terrein en verbood Pius X zijn priesters zich met wereld-het staatsgezag elk op eigen terrein en verbood Pius X
se zaken en partijbelangen bezig te houden. Artikel tien schafte dus de staatsgods-
dienst af en sprak verdraagzaamheid uit, wél met de beperking dat de openbare orde 
niet mocht worden verstoord. Dit gold ook voor de katholieke leer. Tegenwerpingen 
als zouden het bestaan en optreden van de inquisitie aanleiding geven tot andere 
gedachten, achtte Van Dalsum niet juist. Hij maakte daartoe een vergelijking met 
het Romeinse recht. In het Romeinse keizerrijk bestond de cultus van de aanbid-
ding van de staatsalmacht in de persoon van de keizer, die werd verstoord door de 
opkomst van het christendom. De verstoring van de openbare orde was toen in het 
geding. Zo berustte in de middeleeuwen de grondslag van de staat op de ene katho-
lieke godsdienst. Die grondslag werd verstoord door de opkomst van de reformatie.49

Het optreden van de inquisitie was voor hem een gevolg van de verstoring van de 
openbare orde. Het hoorde niet om mensen met geweld tot een geloof over te halen. 
Dat was volgens Van Dalsum nooit de leer van het evangelie geweest. Waar dit 
gebeurde, was dit fout en hij verwees daarbij naar de kerstening van de indianen ten 
tijde van de ontdekking van Zuid-Amerika. Ten overvloede haalde hij Augustinus
aan, waar deze sprak over de vrijheid van het geloof. ‘Het geweld om te geloven is 
dwaas, omdat het slechts huichelaars tot de waarheid brengt. Alleen vrij kan de 
mens geloven.’ Tevens wees hij op de gewetensvrijheid die Leo XIII in zijn encycliek 
over de menselijke vrijheid aan de orde stelde.

berustte bij de natie, omdat het eerste principe van de soevereiniteit bij God 
hoorde. Zoals ook Montesquieu stelde, verwees elke wetgeving vanwege het 
aspect van rechtvaardigheid naar God. De wetten kwamen uiteindelijk niet 
van de mens, maar van de Maker van de natuur.42 Gewezen werd op de rol van 
het geweten. Het was de natuurwet die ons zei, wat juist of onjuist was, goed 
of kwaad en de natuurwet was een afl eiding van de eeuwige wet.43 God was de 
hoogste wetgever, het beginsel van elke wet en alleen bij God moest men de 
diepste grond zoeken voor wat rechtvaardig en niet rechtvaardig is. Eigenlijk 
hadden de opstellers van de Déclaration dit moeten vermelden, maar ‘zeg niet dat Déclaration dit moeten vermelden, maar ‘zeg niet dat Déclaration
zij God niet kenden’, aldus Maumus. 

Wat nu was een wet? Bij Maumus vinden we opnieuw een citaat van Thomas, 
die de defi nitie van St. Isodorus (Lex est constitutio populi secundum quam majores 
natu simul cum plebibus aliquid sanxerunt) zo uitlegde: ‘Lex proprie, primo et 
principaliter respicit ordinum et bonum commune.’44 Bij een wet stond het al-
gemeen belang en de ordening van de gemeenschap voorop. Dit ging de hele 
gemeenschap aan. ‘Ordinare autem aliquid in bonum commune est vel totius 
multitudinis vel alicuius gerentis totius multitudinis.’ Daarom moest de hele 
gemeenschap of een door haar daarvoor aangewezen persoon een wet ontwerpen. 
Et ideo condere legem vel pertinet ad totam multitudinem, vel pertinet ad personam 
publicam quae totius multitudinis curam hebet.’45 En: ‘Licet singulae personae non 
possint condere legem, tamen totus populus condere legem potest.’46 Alle burgers 
hadden dus het recht persoonlijk of via hun vertegenwoordigers bij te dragen aan 
de totstandkoming van de wet. Maumus wees erop dat volgens Suarez Thomas’ leer 
over de wetgevende macht ‘est communis et certa’. De wetgevende macht is het 
gevolg van het simpele feit dat mensen samen een volk willen vormen.47

Gelijkheid voor de wet mocht men volgens Maumus en Van Dalsum niet 
verwarren met de sociale gelijkheid. Het gaat hier om de gelijke toegang van alle 
burgers tot alle openbare waardigheden, plaatsen, en openbare betrekkingen. 

Waar de Déclaration sprak over vrijheid in de uitoefening van de natuurlijke Déclaration sprak over vrijheid in de uitoefening van de natuurlijke Déclaration
rechten, benadrukte Van Dalsum dat artikel vier handelde over de burgerlijke 
vrijheid. Door willekeur uit te bannen, werden de betrekkingen tussen burger 
en maatschappij geregeld. Evenals Maumus wees ook Van Dalsum op de achter-
grond van de natuurwet. Wat artikel vier volgens hem in het midden liet, was 
namelijk de bevestiging van de rechten van het geweten. ‘Zij (het geweten) wijst 
op de afhankelijkheid van de mens tegenover God.’ Dit viel voor Van Dalsum
onder de ‘zedelijke vrijheid’. Omdat in het artikel enkel de burgerlijke en niet 
de zedelijke vrijheid wordt behandeld, druist de omschrijving van vrijheid in de 
Déclaration niet in tegen het evangelie. De leer van het evangelie over de burger-Déclaration niet in tegen het evangelie. De leer van het evangelie over de burger-Déclaration
lijke vrijheid was volgens hem samen te vatten in enkele woorden: ‘hebt elkander 
lief, geef ieder het zijne,’ zoals ook Maumus dit verwoordde.48

Verder vroeg Van Dalsum aandacht voor de andere vrijheden die uit de burger-
lijke vrijheid voortkwamen. Zo noemde hij de persoonlijke vrijheid (artikelen 
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is toevertrouwd. Daarom verbiedt zij het verspreiden van leerstellingen die 
met haar leer strijden en plaatst de werken op den Index. Maar dit is feitelijk 
hetzelfde op haar gebied, wat artikel elf bepaalt voor het burgerlijk gezag, dat 
van vrijheid van publiciteit geen misbruik mag worden gemaakt tot schade 
van de burgerlijke maatschappij.’

Genoemde overeenkomsten rechtvaardigen de conclusie dat Van Dalsum de 
verdediging van de Déclaration van Maumus overnam. Er is één duidelijk verschil: Déclaration van Maumus overnam. Er is één duidelijk verschil: Déclaration
Van Dalsum gaf de geschiedenis van de volkssoevereiniteit vóór 1789 slechts in 
globale zin weer, maar Maumus zocht diep in de Franse geschiedenis naar een 
eerste aanzet van de beginselen van de Déclaration. Zijn verdediging wilde duide-
lijk maken dat de omarming van het Ralliement een daad van vaderlandsliefde 
was. Maumus deed op het einde van La crise religieuse et les leçons de l’histoire (1902) La crise religieuse et les leçons de l’histoire (1902) La crise religieuse et les leçons de l’histoire
een hartstochtelijk beroep op zijn katholieke lezers: ‘Laten wij dus toegewijde 
dienaren zijn van de democratie. Laten we er niet naar streven om haar leraren 
te worden. Maar laten we het scheepje met de apostelen drijvend houden in 
plaats van de kolkende stroom te willen stoppen.’52 Haalt men in Maumus’ tekst 
de verwijzingen naar de Franse geschiedenis weg en in die van Van Dalsum de 
‘couleur locale’, dan verschillen beider verdedigingen amper van elkaar. 

Wat overblijft is een verschil in stijl waarin beide verdedigingen geschreven 
werden. Maumus verwees nauwkeurig naar het werk van Thomas, Bellarminus 
en Suarez. Van Dalsums tekst kende een lossere opbouw, verwoordde wel de 
teksten van deze theologen, maar gaf geen verwijzingen. Er was nog een ander, 
groot verschil. De tijd waarin Maumus publiceerde, de eerste keer in 1892, was 
een geheel andere dan die van Van Dalsum. Maumus had oog voor het zoeken 
van de ‘abbés démocrates’ naar wegen om de kerk bij de moderniteit te betrek-
ken. Dit gebeurde in een klimaat van redelijke openheid, met steun en persoon-
lijke aandacht van Leo XIII. Van Dalsum schreef zijn verdediging tijdens het 
pontifi caat van Pius X, die alle activiteiten van de katholieke sociale actie onder 
het kerkelijk gezag plaatste, persoonlijke vroomheid als eerste antwoord op 
het sociale vraagstuk beschouwde en een verdere centralisering van de kerk 
doorvoerde. Daarbij kwam dat Van Dalsum in 1910 door zijn bisschop wegens 
ongehoorzaamheid veroordeeld was. Doordat Van Dalsum diens oordeel en de 
maatschappelijke gevolgen ervan voor hemzelf en zijn aanhang als onterecht 
ervoer, veralgemeniseerde hij zijn eigen ervaringen en drukte hij zich scherp 
uit. Wat hem door de kerk was aangedaan, was in zijn ogen een gebruikelijke 
handelswijze van de kerk in Nederland.

Tenslotte was, naar de mening van Maumus en Van Dalsum, de katholieke leer 
over het eigendomsrecht nog eens bevestigd in Rerum Novarum. Van Dalsum en 
Maumus konden dus geen tegenstelling zien met artikel 17 van de Déclaration.

Een vijfde overeenkomst tussen Maumus en Van Dalsum betrof stelling zestig 
van de Syllabus: ‘Auctoritas nihil aliud est nisi numeri et materialium virium 
summa.’ Deze was zeer opvallend, omdat Van Dalsum vrijwel letterlijk de tekst 
van Maumus volgde.

Maumus maakte over stelling zestig de volgende opmerkingen.50 De staat is 
van iedereen, respublica. Daarom zijn alle burgers begaan met haar voorspoed, 
welzijn en roem en hebben ze het recht deel te nemen aan het bestuur van het 
publieke domein. Men dient te beseffen dat het daarbij altijd moet gaan om het 
algemeen belang. Een vorm van deelname is het algemeen kiesrecht. De vijanden 
van de kerk, aldus Maumus, achtten stelling zestig van de Syllabus van toepassing Syllabus van toepassing Syllabus
op het algemeen kiesrecht. Hij moet zeker Maignen voor ogen hebben gehad, 
die stelling zestig las als een veroordeling van het algemeen kiesrecht. Gezag 
kon volgens Maignen ‘niets anders zijn dan de som van het aantal en van stof-
felijke krachten’.51 Maumus wees op de toespraak Maxima quidem van Pius IX 
van 9 juni 1862, die zich in geen enkel opzicht achter deze interpretatie opstelde. 
Hij veroordeelde de opvatting dat brutale macht alles vermocht, dat kracht de 
enige heerser kon zijn, dat louter het getal telde, dat plicht, wet en autoriteit lege 
woorden zouden zijn, veroordeelde kortom gezag dat op ‘stoffelijke krachten’ 
gebaseerd was.

Ook Van Dalsum achtte het nodig de volkssoevereiniteit en het algemeen 
kiesrecht te verdedigen:

 ‘Men heeft wel beweerd dat de volkssoevereiniteit veroordeeld was volgens 
stelling zestig van de Syllabus, “dat het een dwaling is, dat het gezag niets 
anders is dan de optelling van het getal en van de stoffelijke krachten,” maar 
deze stelling moet worden beoordeeld naar de toespraak waarin ze voorkomt, 
en hierin herinnert Paus Pius IX: dat het getal niet maakt het recht, dat om te 
weten waar de waarheid is men niet de stemmen bij elkaar moet tellen; dat de 
menigte niet het recht heeft alles te doen, m.a.w. dat macht geen recht is. Maar 
deze betekenis is overeenkomstig de beginselen der Déclaration.’

In De Volkswil sprak Van Dalsum over ‘een toespraak van de paus Pius IX’, waar-
door de teksten nog meer op elkaar lijken.

In zijn laatste hoofdstuk over de Syllabus behandelde Maumus artikel elf en Syllabus behandelde Maumus artikel elf en Syllabus
onderstreepte hij de grote waarde van de persvrijheid. Hij omschreef de rol van de 
pers vooral als preventief: het waarschuwen van de macht bij dreigende excessen en 
misstanden en het verlammen van een bestuur dat kwaad wil. Voor Van Dalsum 

 ‘kan de kerk geen tegenspraak dulden op het terrein waarin zij beweert dat 
de H. Geest haar gedrag leidt en de onfeilbaarheid verzekert van haar leer, 
omdat zij voor roeping heeft onverkort te bewaren wat haar door Christus 
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Parijs en het optreden van Grégoire en Robbespierre. Het vijfde artikel ging over 
de inbeslagname van kerkelijke goederen, terwijl in het zesde artikel de gevolgen
van de afschaffing van de gilden voor de werkman aan de orde kwamen. Zo 
bracht de revolutie geen vrijheid, maar dwang, geen vrijheid maar slavernij, geen 
broederschap maar afgunst. Verder kwamen de tegenstanders van Van Dalsum 
niet. Korte tijd later gooide men het over een andere boeg door te zeggen dat hij 
geen katholiek meer was, omdat hij de bisschop niet had gehoorzaamd en zijn 
paasplicht niet had vervuld.58

Van protestantse zijde kwamen bijna geen reacties. Een lezer uit Heemstede 
meende dat de katholieke Van Dalsum verdwenen en de revolutionaire verrezen 
was. De lezer verklaarde dat er inderdaad geen principiële tegenstelling was, 
maar was wel van mening dat Van Dalsum ‘zaad strooit in geprikkelde gemoe-
deren tot ontevredenheid die onze hedendaagsche strijd kenmerkt, in harten 
van rijp en groen (...).’ ‘Laat men toch goed beseffen’, schreef Van Dalsum in zijn 
antwoord, ‘dat de beginselen van de revolutie, de beginselen van de moderne 
tijd, gewoon de grondbeginselen zijn van het natuurrecht, levend in het gezonde 
verstand van het volk, geschonken door Gods genade.’59

Het C.H.U.-blad voor Zeeland, De Zeeuw te Goes, reageerde scherper naar 
aanleiding van de artikelen en lezingen van Van Dalsum en schoof Groen van 
Prinsterer en prof. Herman BavinckPrinsterer en prof. Herman BavinckPrinsterer  naar voren als getuigen van de tegengestelde 
opvattingen.60 ‘Wie neemt het nu nog met eenige geestdrift op voor de verklaring 
der rechten van den mensch? Wie roemt nog in de heldendaden en de zegeningen
der Fransche omwenteling?’61

Van Dalsum was echter van mening dat vóór de Hervorming veel duidelijker 
sprake was van het natuurrecht, omdat de gehele samenleving doordrongen was 
van het christendom. Er bestond immers één kerk. Na de Hervorming verdween 
dit vanzelfsprekende natuurrecht, zoals God verdwijnt als een vanzelfsprekende 
aanwezigheid. Er brak volgens hem toen juist een tijd aan, waarin enkel aandacht 
was voor het positief recht. Hobbes ontkende dat de mens van nature een sociaal 
wezen is, Rousseau erkende wel dat rechtvaardigheid van God kwam, maar God 
was voor hem ver weg en daarom was het volk de bron van alle wetten en rech-
ten. En ook voor Kant, aldus Van Dalsum, was de mens veeleer een vrij dan een 
sociaal wezen en de menselijke rede was in wetgeving niet aan een hoger dan 
menselijk gezag onderworpen.62

Reacties op Van Dalsums verdediging van de Déclaration

Keren we terug naar de reden waarom Van Dalsum zijn verdediging van de 
Déclaration schreef. Naar zijn mening bestond vooral in antirevolutionaire kringen Déclaration schreef. Naar zijn mening bestond vooral in antirevolutionaire kringen Déclaration
ten onrechte een afkeer van de beginselen van de Revolutie. Hij meende vier rede-
nen te kunnen aanvoeren, waarom in deze kringen het beeld van de vermeende 
tegenstelling van beginselen bestond.53 Deze waren: oordelen zonder een goede 
kennis te hebben van de bronnen en in de beginselen principes te zien, die er niet 
waren. Verder zaken onder staatsgezag willen brengen, die daar niet thuis horen 
en gebrek aan kennis van de eigen godsdienst. 

De eerste reden was niet te kunnen zien dat de bron van de beginselen van 
1789 gelegen is in het onveranderlijke natuurrecht. Onveranderlijk, omdat God 
de bron ervan was. Het natuurrecht op zichzelf was niet voldoende, maar vereiste 
menselijke wetten die tevens dienden tot uitvoering en bekrachtiging van het 
natuurrecht, dat alleen voorschriften gaf van algemene aard. De tweede reden 
was dat zowel conservatisme als anarchisme achtergelaten konden worden. In 
zijn uitgebreide tekst wees Van Dalsum op de verkeerde vrijheid die opgesloten 
lag in de ontkenning van de onveranderlijke zedenleer, namelijk de vrijheid van 
de sterkere om de zwakkere het zijne te onthouden, de vrijheid om het eigen 
belang hoger te achten dan de rechtvaardigheid. Met andere woorden, vrijheid 
was géén anarchisme. Met de laatste twee redenen bedoelde Van Dalsum hetzelf-
de: geen staatssubsidies voor kerkelijke doeleinden zoals kerkgebouwen, salaris-
sen en dergelijke, omdat Christus’ Rijk niet van deze wereld was. ‘Heerschzucht 
is een groot kwaad en de bron van veel onrust, maar overgroot wordt dit kwaad 
als de godsdienst een middel wordt om de heerschzucht te voeden.’54 Van Dalsum 
citeerde Vondels Lucifer, waarin de trouwe engelen tegenover Lucifer en diens 
engelen de kwade rol van heers- of staatszucht bezongen. 

Regionale bladen in 1911

De redactie van Zelandia reageerde aanvankelijk niet inhoudelijk op de reeks 
lezingen, maar emotioneel.55 Spreken voor een vergadering van ‘anarchisten’ 
bewees volgens het blad dat men (lees Van Dalsum) zich steeds verder van de 
katholieke beginselen verwijderde.56 Kort hierna, eind maart, verschenen enkele 
artikelen in Zelandia over de Franse Revolutie, die echter niet inhoudelijk op de Zelandia over de Franse Revolutie, die echter niet inhoudelijk op de Zelandia
artikelen en lezingen van Van Dalsum ingingen.57 In het eerste artikel werd de 
Franse Revolutie afgeschilderd als een ramp voor de godsdienst, veroorzaakt 
door de vrijmetselarij. In het tweede artikel werd benadrukt dat de revolutie het 
vooral op de kerk had voorzien en niet op joden, protestanten en jansenisten. 
In het derde artikel kwam de afkondiging van de wet van 10 november 1793 
aan de orde, waarin elke godsdienst werd verboden en de eredienst van de rede 
werd ingesteld. Het vierde artikel betrof de onteigening van de kathedraal van 
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Voor Van Dalsum was God alleen de bron van het gezag als ‘Schepper en 
Verordenaar van alles wat bestaat’. Wat zijn thomistische visie betrof, waarbij 
het gezag in de staat uiteindelijk van God kwam, waarbij gezag een gevolg was 
van de sociale natuur in de mens, waarbij gezag de gevoelde noodzaak was van 
het behartigen van het algemeen belang en staatsgezag derhalve altijd dienaar en 
geen exploitant moest zijn van het algemeen belang, was hij, zoals eerder gezegd, 
schatplichtig aan Naudet en Maumus.

Voor Van Dalsum kon het kerkelijk gezag enkel het terrein bestrijken, dat 
door Christus’ woord werd opgelegd: gaat en onderwijst alle volkeren en leert 
hen alles onderhouden wat ik U bevolen heb. Het kerkelijk gezag kon géén aan--
wijzingen geven hoe de staat diende te worden bestuurd. Hierin volgde Van Dalsum 
Immortale Dei. Het kerkelijk gezag moest het geestelijk belang dienen en zich daar-Immortale Dei. Het kerkelijk gezag moest het geestelijk belang dienen en zich daar-Immortale Dei
bij als dienaar beschouwen van het geloof. Deed het dat niet, verlangde het van 
de gelovigen gehoorzaamheid op een terrein dat buiten zijn gezag lag, dan was er 
volgens Van Dalsum sprake van ‘onwettige verlangens’.70 Moest men in dat geval 
het kerkelijk gezag gehoorzamen? Van Dalsums antwoord luidde dat men daartoe 
niet verplicht was, tenzij een zéér groot belang geschaad zou worden. Deze opvatting 
werd toegelicht met opmerkingen dat elke gezagsdrager zich diende te realiseren 
dat hij tegenover vrije mensen stond, en verder: ‘Dat het in den onderdaan ziet 
een mensch, met menschenrechten en -plichten en géén slaaf noch werktuig, dat 
het trotsch moet zijn te regeeren over menschen die het hoofd rechtop dragen en 
als zijn schand wil achten te regeeren over gebogen ruggen.’71 Van Dalsums fi ere 
gevoel van onafhankelijkheid werd echter al spoedig op de proef gesteld.

Het kerkelijk offensief tegen Van Dalsum in het voorjaar van 1913: veroordeling 
door de Congregatie van de Index

Gaven de artikelen over de Franse Revolutie in De Volkswil in 1911 aanleiding De Volkswil in 1911 aanleiding De Volkswil
tot enig rumoer in de regio en de provincie, de verschijning in 1912 van Van 
Dalsums brochure Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche 
Revolutie en die van het Evangelie veroorzaakte geen nieuwe deining. Wel gaf de 
brochure in het sterk antimodernistische en klerikale klimaat aanleiding tot 
nieuwe kerkelijke stappen tegen Van Dalsum. Aanwijzingen hiervoor werden 
gevonden in de missieverslagen van de redemptoristen en in het Archief van de 
Congregatie van de Index. 

De hele Déclaration was zijns inziens niets anders dan een erkennen van de 
natuurlijke rechten en plichten van de mens. Het ging in de Franse Revolutie in 
feite niet over geloof of ongeloof, maar om de ontkenning door adel en geestelijk-
heid van de onveranderlijke natuurlijke rechten van de mens. De Franse Revolutie 
was voor Van Dalsum de door God gewilde herontdekking van onveranderlijke 
natuurwetten die de mens voorschreven dat hij natuurlijke rechten had en hele-
maal niet vrij stond tegenover zijn medemens, maar dat hij zich sociaal en recht-
vaardig diende te gedragen.63 Natuurlijk, de Franse Revolutie mocht wel schade 
hebben toegebracht aan have en goed, aan mensen en menselijke belangen, maar 
voor de godsdienst was zij een groot goed. Daarom aarzelde Van Dalsum niet te 
zeggen dat de Revolutie een zaak geweest was van Gods hand.64 Een opvatting die 
niet uniek was en die hij met Gayraud deelde. Gayraud beschouwde de Revolutie 
als een sociale evolutie van het christendom en als een echte vooruitgang.65 ‘In 
Gods hand’ was een verwoording van Bossuet. Het gebruik van deze term en 
de godsdienstige duiding van de revolutie vormen een eerste verwijzing naar 
de geschiedenisopvatting van Bossuet, waartoe Van Dalsum zich steeds meer 
aangetrokken voelde. Hieraan besteden we later aandacht.66

De beginselen van de moderne tijd waren, volgens Van Dalsum, in de grond 
gelijk aan de beginselen in ‘het natuurrecht, wortelend in het gezonde verstand 
van mensen’. Wilde een staatspartij zich christelijk noemen, dan zou zij een 
christelijke geest tot uitgangspunt moeten nemen. Van Dalsum vertolkte hier-
mee de opvatting van Lemire dat het allereerst diende te gaan om de vorming 
van een vitale christelijke gemeenschap waarop dan wellicht een christelijke staat 
kon verrijzen.67 Een wezenlijk kenmerk van een christelijke geest was eerbied voor 
regel en recht, voor alle rechten, voor de rechten van God én mens. De rechten 
van God werden door de grondwet niet in het minst geschaad, integendeel, juist 
erkend. Deze christelijke geest was niet uitsluitend het eigendom van de zogenaamde 
christelijke partijen. Zij gebruikten godsdienst als een politiek middel. Zij was even-
min het persoonlijk eigendom van de vrijzinnige partijen, omdat zij wel niet met het 
woord de christelijke moraal beleden, maar toch in het daadwerkelijke leven 
ernaar trachtten te handelen. Beide of alle groepen kenden of bezaten dus een 
deel van de waarheid. In diepste grond was er geen verschil, er was slechts een 
misverstand. De Volkswil had volgens Van Dalsum tot taak dit misverstand in het De Volkswil had volgens Van Dalsum tot taak dit misverstand in het De Volkswil
openbare leven weg te nemen. De Volkswil wilde feitelijk de rechtsvrede bevor-De Volkswil wilde feitelijk de rechtsvrede bevor-De Volkswil
deren. In de uitoefening van haar taak echter ‘stuitte zij op vooroordelen, omdat 
de rechtsorde de waarheid wil, en de waarheid kwetst’.68 Hij beklemtoonde dat 
staatsbeginselen niet in het evangelie stonden. Wel waren er uit het evangelie 
afgeleide beginselen waaruit het staatsrecht diende te worden opgebouwd. Het 
evangelie stond niet vijandig tegenover de Revolutie. Haar doel was de mens de 
weg te wijzen naar hemelse zaligheid, niet hem te wijzen hoe hij zijn tijdelijke 
belangen moest dienen.69
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triduüm in Hontenisse (1911) en twee retraites in Oostburg (1911). Daarmee was 
zijn kennis van het Hulster dekenaat en wat zich daar aan wrijvingen voordeed 
waarschijnlijk niet groot. Hij kreeg vaste voet in West-Brabant, waar hij ondermeer 
de retraites voor priesterstudenten in Hoeven verzorgde in 1907, 1908 en 1911.77

De redemptoristen trachtten in deze jaren bisschoppelijk verlof te krijgen voor 
de bouw van een retraitehuis in Seppe. Dit verlof werd niet makkelijk gegeven. 
Hopmans liet de pater provinciaal per brief weten dat de bisschop de redemp-
toristen wel een retraitehuis gunde, maar dat bij toezegging de paters de bouw 
van het retraitehuis niet eeuwig konden rekken. Een maand later probeerden ook 
de jezuïeten verlof van de bisschop te krijgen voor de vestiging van een retraite-
huis. Hierdoor werd de druk op de redemptoristen om snel te beslissen vergroot. 
Uiteindelijk kregen de redemptoristen het eerstgeboorterecht. Met nadruk werd 
echter door Hopmans gesteld dat de bouw in Seppe geheel voor rekening van de 
paters kwam.78 De eerste steen werd gelegd op 5 juli 1911 en een jaar later, op 30 
april 1912, opende St. Gerardus, ‘het huis voor Gesloten Retraiten’.

Chris Boomaars werd de eerste directeur.79 Vanaf het begin verkeerde het 
retraitehuis in geldzorgen. Verwachte giften en donaties bleven uit. Boomaars 
zette zich in om Seppe een goede fi nanciële basis te geven en kreeg daarbij de 
volle steun van bisschop Leijten, c.q. van diens vicaris-generaal Hopmans. De 
vastenbrief van 13 februari 1912 had de beminde gelovigen al opgeroepen ‘niet 
gelijkvormig te worden aan deze wereld’ en kende een bijvoegsel waarin gewezen 
werd op de geldelijke zorgen van de paters. De bisschop spoorde de gelovigen 
aan van gesloten retraites gebruik te maken.80 Een jaar later besloot een comité 
van redemptoristen en seculiere geestelijken onder leiding van Boomaars een 
priestercongres te beleggen om de retraites meer aandacht te geven. Dit besloten 
congres werd op 4 mei 1914 belegd, onder voorzitterschap van vicaris-generaal 
Hopmans. Boomaars was secretaris. Er waren zo’n tachtig deelnemers. Op dit 
congres werden de idealen van Boomaars gekoppeld aan de leniging van de 
fi nanciële zorgen van het retraitehuis St. Gerardus. De godsdienstige verenigingen 
dienden te worden opgeschud, de geestelijk adviseurs van de bonden te worden 
geactiveerd en er moest een betere propaganda komen om zoveel mogelijk 
mannen en jongens aan te werven voor de H. Familie. Binnen de organisatie van 
de H. Familie zouden zij op zondag degelijk godsdienstig onderricht kunnen 
ontvangen en zo gewapend kunnen worden tegen de verleidingen van de maat-

Zoals eerder gesteld, waren de redemptoristen in het begin van de eeuwwisseling 
zeer actief in de volksmissies in Zeeuws-Vlaanderen.72 De personele bezetting 
van de missies wisselde voortdurend. Paters die in deze periode in Zeeuws-
Vlaanderen werkten, waren: Chr. Boomaars, G. Daelman, M. van Diejen, P. Doens, 
F. van Harte, J. Janson, W. Jongbloed, F. Luypen, A. van Ogtrop, A. Rottier en 
A. Vernes. De eerstgenoemde, Chr. Boomaars (1863-1931), speelde een grote rol in 
een nieuw kerkelijk offensief tegen Van Dalsum. Wie was hij?

Christianus Boomaars (Chris) kwam op 10 december 1863 in Bavel bij Breda 
ter wereld in een landbouwersgezin. Hij volgde de opleiding aan het juvenaat 
van de redemptoristen in Roermond, zoals later ook zijn broers Jack en Piet.73

In 1881 volgde Chris het noviciaat in ’s-Hertogenbosch en vervolgens studeerde 
hij theologie aan het grootseminarie in Wittem, waar hij dogmatiek volgde bij 
Wim van Rossum, de latere kardinaal. Chris Boomaars werd op 10 augustus 1887 
tot priester gewijd en was eerst enige tijd lector en prefect op het juvenaat in 
Roermond. In deze jaren bekwaamde hij zich in de retraites en voerde hij propa-
ganda voor de Aartsbroederschap van de H. Familie. Hij was vanaf 1897 redacteur 
van De Heilige Familie, het zondagsblad voor het Katholiek huisgezin en werd de eerste 
directeur van het retraitehuis in Amersfoort.

Genoemde broers werden ook redemptorist. Jack (1865- 1941) vertrok als 
missionaris naar Brazilië. Piet (1870-1951), de jongste van de drie, werd na zijn 
priesterwijding in 1895 tot professor in de dogmatiek benoemd aan het groot-
seminarie van de redemptoristen in Wittem. Hij bleef zijn hele leven aan de 
opleiding in Wittem verbonden.74

Kijkt men naar de geestelijke achtergrond van Chris Boomaars, dan kan hij als 
een uiterst behoudende ultramontaan worden beschouwd. Hij verstond Rerum 
Novarum en Novarum en Novarum Graves de communi re als een aansporing tot een vroom leven. Vorming Graves de communi re als een aansporing tot een vroom leven. Vorming Graves de communi re
van bonden en werkliedenverenigingen kwam voor hem op de tweede plaats. Hem 
ging het in dit leven niet allereerst om verbetering van de werkomstandigheden of 
de werkgelegenheid. Voor hem was een vroom christelijke leven dé oplossing voor 
alle wrijving tussen de klassen en dé oplossing van de sociale onrust. Hij schreef 
de brochure De Sociale Vraag of ‘Rerum Novarum’ en ‘Graves de communi re’ van Paus 
Leo XIII in vragen en antwoorden. Zo kon de gelovige op een eenvoudige wijze kennis 
maken met de boodschap. ‘Vraag: Wat moeten zoowel geestelijken en leeken, die 
zich wijden aan de volksbelangen, in het oog houden? Antwoord: Zij moeten het 
volk zijne plichten van zedelijkheid en godsdienst voorhouden en wijzen op het 
voorbeeld van het H. Huisgezin.’75 Wanneer alle mannen en jongens uit elke stand 
zich de H. Familie van Nazareth tot voorbeeld zouden stellen, aldus Boomaars, 
‘dan is het gevolg een verbroedering van armen en rijken, van patroons en onder-
geschikten. En dat is toch het groote middel tot wegruiming der wantoestanden en 
moet dus het groote doel der katholieke actie zijn.’76

Boomaars’ kennismaking met het Zeeuwse deel van het bisdom van Breda 
bleef beperkt tot de verzorging van een volksmissie in Westdorpe (1908), een 
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te scherpen, zoals dat later in Duitsland 
gebeurde?85 Deze vraag gaf aanleiding 
de rol en de inhoud van de volksmissies 
in het dekenaat Hulst in deze periode 
(1903-1914) nader te onderzoeken.

De missieverslagen van de redemp-
toristen in het dekenaat boden in het 
algemeen buiten de gebruikelijke 
tellingen van het aantal communican-
ten en biechtelingen en een korte schets 
van het plaatselijk godsdienstig leven 
weinig informatie over de thema’s die 
aan de orde kwamen. Een grote uitzon-
dering bleek echter de volksmissie te 
zijn die van 11 tot 21 januari 1913 in 
Hulst plaatsvond. In het missieverslag 
werd ondermeer melding gemaakt 
van de bijzondere voorbereiding en de 
instructies die vóór het plaatsvinden 
van de missie gegeven waren door 
vicaris-generaal Petrus Hopmans: 

 ‘Eene bijzondere moeilijkheid bij deze Missie was het lezen van “De Volkswil”, 
een weekblad, geredigeerd door Notaris van Dalsum, waarin op de priesters 
gesmaald wordt en het gezag der H. Kerk wordt aangetast. Daarom was dit blad 
reeds vroeger door den Bisschop publiek verboden, en door Z.D.H. bepaald, dat 
aan genoemde notaris publiek de H. Communie moest worden geweigerd. Nu 
was vóór de Missie van den Vicaris-Generaal eene instructie ontvangen, waarin 
wij werden aangespoord “De Volkswil” niet te noemen, noch ook toespelingen te 
maken op bovengenoemde notaris; de reden hiervan was de invloed welken hij 
bij zeer velen heeft, en het feit dat velen in hem verblind zijn; tevens was er de raad 
bijgevoegd dat wij degenen, die zich beschuldigden van het lezen van het blad, sub 
denegatione absolutionis, zouden verplichten het abonnement op te zeggen.’86

De paters W. de Groot, J. Beijsens, L. Dankelman en J. de Bont waren niet eerder 
voor een missie in Hulst geweest en een goede voorbereiding was blijkbaar 
gewenst. Exemplaren van De Volkswil werden hen ter voorbereiding ter beschik-De Volkswil werden hen ter voorbereiding ter beschik-De Volkswil
king gesteld. De paters voerden de instructie van Hopmans uit, maar schreven: 
‘Hoe de Missie omtrent dit punt gewerkt heeft, zal de toekomst moeten leeren.’ Het 
offensief van Hopmans tegen Van Dalsum paste bij de anti-Van Dalsumcampagne 

schappij. Men sprak vooral over de mannen, omdat zij ‘materialistisch’ waren 
en door ‘uithuizigheid‘ minder godsdienstzin vertoonden. Om zoveel mogelijk 
mannen de gelegenheid te geven aan de vorming binnen de H. Familie deel te 
nemen, dienden de ‘directeurs’ van de H. Familie in West-Brabant rekening te 
houden met de voetbalsport en die in Zeeuws-Vlaanderen met de schietingen 
en concoursen. Voor de jongens moest het einde van de patronaatsactiviteiten 
afgestemd worden op de aanvangstijden van de H. Familie. De vergadering koos 
uiteindelijk voor de tweede en vierde zondag van de maand als zondagen van de 
H. Familie.81

Het tweede deel van het congres was een warme en dringende oproep om 
zoveel mogelijk geestelijken en gelovigen te doordringen van het belang van 
de retraites. De retraite en de H. Familie hoorden bij elkaar. Natuurlijk werd 
aanbevolen de retraites in Seppe te houden en nergens anders. ‘Zeg niet om het even 
waar, wanneer onze katholieke mannen retraite gaan houden!’ De paters waren de 
laatste maanden over de deelname aan retraites zeer tevreden, maar toch ging 
het nog niet zoals het moest.82 De onkosten voor deelname kwamen uitvoerig 
aan bod. Men dacht de fi nanciële drempel voor de retraites lager te maken door 
de invoering van spaarzegels en een retraitepenning. Vooral mannen dienden 
aangespoord te worden om een retraite te volgen. Het zou mooi zijn, indien 
elk lid van een katholieke vereniging óók nog eens lid van de H. Familie werd. 
Echter, werklozen zou men volgens pastoor H. Schrauwen niet naar een retraite 
moeten zenden: ‘De overgang van het retraitenhuis waarvoor zij voor hun stand 
een weelderige verpleging hebben genoten, naar de arme naakte woning, waar 
honger en koude hun deel is, werkt ontmoedigend en moet de duurzaamheid der 
vruchten van de retraite in den weg staan.’83

Het moge duidelijk zijn dat Boomaars in deze beginjaren van het retraitehuis een 
grote inzet toonde om het retraitehuis in Seppe van de grond te tillen en dat de 
bisdomleiding en veel priesters hem hierin wilden steunen. Het retraitehuis kon 
zeker in de eerste jaren de diocesane steun niet missen. 

Tijdens het onderzoek rees bij mij de vraag of er gemeenschappelijke belangen 
waren bij de retraiteleiding en de diocesane leiding. Kon Boomaars enige afstand 
bewaren tot het bisdom? Tenslotte waren de volksmissie en de retraites in zekere 
zin het verlengstuk van de kerkelijke leiding. Zij dienden vroomheid onder de 
gelovigen te stimuleren en hen bij het kerkelijk leven te betrekken. Volksmissies 
konden door de bisdomleiding ook misbruikt worden. Was de in november 1910 
gehouden volksmissie in St. Jansteen immers geen instrument gebleken in de 
kerkelijke strijd tegen Van Dalsum? Het bewijs werd door de aantekeningen van 
pastoor Schets geleverd.84 Was er toen sprake van een volledig eigen initiatief 
van de paters of waren zij geattendeerd op de ‘tweede vastenbrief’ voor het deke-
naat Hulst? Kortom, werden de volksmissies in Oost-Zeeuws-Vlaanderen door de 
diocesane leiding gebruikt om de kerkelijke discipline en de gehoorzaamheid aan 

Mgr. Hopmans, eerst vicaris-generaal, later 
bisschop van Breda (collectie Katholiek 
Documentatie Centrum/KLiB, Nijmegen)
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Op 22 februari 1913 besloot de congregatie de brochure van Van Dalsum voor 
beoordeling in handen te geven van consultor Lorenzo Janssens, vermoedelijk 
omdat hij de Nederlandse taal machtig was. Zoals elke consultor diende hij zijn 
oordeel op schrift te stellen.92

Laurentius Janssens (1855-1925) was een Vlaming en stamde, naar Hubert Wolf 
vermeldt, uit een aanzienlijke familie van magistraten, politici en priesters. Laurent 
werd geboren in St. Niklaas-Waas en volgde daar het kleinseminarie. Na het groot-
seminarie in Gent en zijn priesterwijding in 1877 in Rome, promoveerde hij twee 
jaar later aan de Gregoriana en sloot hij zich in 1880 aan bij de benedictijnen in 
Maredsous (Brussel). Vanaf 1893 was hij als hoogleraar en rector verbonden aan 
het College St. Anselmus in Rome. Op 6 juli 1898 werd hij benoemd tot consul-
tor van de Congregatie van de Index. De Prosopographie van Wolf vermeldt een 
interessant detail in de familiekring van Janssens. Een broer van zijn moeder 
was de liberaal-katholieke pastoor van Aalst, Charles de Decker (1796-1867).93

In het rapport van zijn neef Laurent over Er is geene was echter weinig of geen Er is geene was echter weinig of geen Er is geene
ontvankelijkheid te bespeuren voor vrije gedachten.

Op 24 maart overhandigde Janssens zijn rapport of ‘votum de opusculo notarii 
van Dalsum in defensionem perturbationis gallicae’ aan secretaris Esser.94 Bij een 
bepaald aantal vota belegde Esser een voorbereidende vergadering, de zogenaamde 
Congregatio praeparatoria. Op deze bijeenkomst werden de vota vastgesteld. De 
vota werden vervolgens in het geheim gedrukt in het dominicanerklooster Santa 
Maria sopra Minerva en waren bestemd voor de kardinalen in de Congregatio 
generalis.95 Een votum had de status van een aanbeveling, het was feitelijk een 
adviesbesluit. Dat gold volgens Wolf voor de vota van de Index én voor die van de 
Inquisitie. 

De Congregatio praeparatoria van 5 juni behandelde de vota van de aangeklaagde 
boeken van (1) Aloïs Konrad, (2) Luigi Renzetti, (3) Georg Hoinka, (4) Sebastian 
Merkle, (5) Lucien Laberthonnière, (6) Stéphen Coubé, (7) M.D. Petre, (8) 
H.A. van Dalsum en (9) Rafael Uribe Uribe.96 Hierbij waren aanwezig Francesco 
Allesandroni OP (consultor), E. Buonpensiere OP (consultor), Gioacchino 
Corrado OMD (consultor), Isidoro Donzella OSB (consultor), Thomas Esser OP 
(secretaris van de Congregatie van de Index), Giuseppe Maria da Monterotondo 
OFMCap (qualifi cator), Hildebrand Höpfl  OSB (consultor), Joseph-Pierre Lémius 
OMI (consultor), Alberto Lepidid OP (consultor), Arcangelo Lolli CRL (consultor), 
Domenico Mannaioli (consultor) en Ubaldo Mannucci (prior en consultor).

die de katholieke kiesverenigingen tegelijkertijd voerden tijdens de verkiezings-
strijd om de Kamerzetel van het district Hontenisse. Zoals we verderop zullen 
zien, wilden de kiesverenigingen voorkomen dat Van Dalsum de Kamerzetel zou 
bemachtigen.

Hubert Wolf stelt dat de aanklagers bij het Heilig Offi cie doorgaans niet in de colleges 
van de Congregaties van de Index of de Inquisitie te vinden waren, maar in de 
omgeving van hun slachtoffers. Hoogst zelden kregen de aangeklaagde schrijvers 
een kans zich te verdedigen.87 De ‘casus Van Dalsum’ week hiervan niet af. Hoewel 
een direct bewijs niet gevonden werd, lijkt het geen boude veronderstelling dat 
Boomaars vicaris-generaal Hopmans een maand later nog een tweede wederdienst 
wilde verlenen. In ieder geval schreef Boomaars op 12 februari 1913, een maand 
na de missie in Hulst, een brief aan de Congregatie van de Index.88 Hierin deed hij 
zijn beklag over Van Dalsums blad. Hij noemde het ‘une feuille, dans laquelle il 
excite le peuple contre toute autorité, surtout contre l’autorité de l’évêque et du 
clergé. De cette manière il a déjà perverti de centaines de personnes.’ Daarom had 
de bisschop van Breda zich gedwongen gezien het lezen van het blad te verbieden 
en Van Dalsum uit te sluiten van de sacramenten. Hij vervolgde met een uitspraak die 
niet direct bij een directeur van een retraitehuis paste, maar eerder bij de diocesane 
leiding: ‘Mesure qui hélas n’a pas en tout le fruit attendu.’89

Het begin van Boomaars’ brief was niet helemaal conform de voorgeschiedenis. 
Van Dalsum werd door Leijten uitgesloten van de sacramenten, omdat De Volkswil
de bisschop van plichtsverzuim had beticht in de zaak van pastoor Schets. Schets 
schoot volgens Van Dalsum tekort in zijn pastorale taak, doordat hij zijn geeste-
lijke macht misbruikte. De artikelen over de beginselen van de Franse Revolutie 
verschenen pas een jaar later in De Volkswil. Boomaars viel vooral over het feit dat De Volkswil. Boomaars viel vooral over het feit dat De Volkswil
Van Dalsum overal in zijn brochure stelling vierentwintig verdedigde, die door 
de Syllabus veroordeeld werd. Deze stelling luidde: ‘Ecclesia vis inferendae potestatem 
non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam.’ (‘De 
kerk heeft niet het recht haar invloed (kracht) te gebruiken; zij heeft geen enkele 
directe of indirecte tijdelijke macht.’) Boomaars besloot: ‘Nous croyons, et avec 
nous beaucoup de prêtres du diocèse de Breda, que la Congrégation de l’Index 
rendrait un grand service à la cause catholique en condamnant la dite brochure 
Er is geene (...).’

De aanklacht van Boomaars kwam op de bijeenkomst van 14 februari 1913 
van de Indexcongregatie ter sprake.90 In deze eerste vergadering werd beslist of 
de klacht behandeld of afgewezen diende te worden.91 Voor de Congregatie van 
de Index raadpleegde de secretaris, de dominicaan Thomas Esser (1850-1926), 
gewoonlijk twee consultoren. Deze kwamen uit een kring van voornamelijk fi lo-
sofen, theologen en juristen die voor dit werk benoemd waren en vaak aan een 
van de Romeinse opleidingen of kloosters verbonden waren. Buiten deze kring 
kon om bijzondere redenen ook een beroep op een qualifi cator worden gedaan. 
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francesi e quelli del Vangelo, Votum Janssens. Zie bijlage 7

Het voornaamste en derde hoofdgebrek betrof Van Dalsums visie op de scheiding 
van kerk en staat. Van Dalsum beschreef die scheiding ‘come un ideale’. Tegelijk 
schilderde hij de eenheid van kerk en staat gekleurd, onder donkere kleuren 
(‘sotto colori foschi’), alsof de jammerlijk te betreuren misbruiken de essentie 
zouden zijn van deze eenheid. Van Dalsum mocht de godsdienstpolitiek van 
Hendrik VIII niet op hetzelfde niveau plaatsen als die van Lodewijk XVI. Ook 
keurde Janssens het niet goed dat Van Dalsum het een verdienste van de Franse 
Revolutie noemde dat een eind gemaakt werd aan de staatsgodsdienst. Hij leek 
hiermee de jacobbijnse terreur van de Derde Republiek te rechtvaardigen: ‘Ainzi 
l’autore sembra quasi giustifi care il giacobinismo expuratore della terza repu-
blica.’ Tegen de these van Van Dalsum bracht Janssens de door de Syllabus veroor-Syllabus veroor-Syllabus
deelde stellingen 55 en 77 in het verweer. Stelling 55 hield in, dat de kerk moest 
worden gescheiden van de staat en de staat gescheiden van de kerk (‘Ecclesia 
a Stato, Statusque ab Ecclesia sejungendus est’). Stelling 77 luidde: In onze tijd 
is het niet meer nuttig de katholieke godsdienst te beschouwen als de enige 
godsdienst van de staat, met uitsluiting van alle andere (‘Aetate hac nostra non 
amplius expedit religionem catholicam haberi tamquam unicam status religio-
nem, ceteris quibuscumque cultibus exclusis’). Daarbij werd een beroep gedaan 
op een tekst in Immortale Dei: ‘Bij wie besturen moet Gods naam heilig zijn en de 
voornaamste onder hen moet de godsdienst begunstigen en beschermen.’

Het vierde hoofdgebrek was het misbruik (‘l’abuso’) van heilige teksten en de 
argumenten van gezagsdragers in Er is geene. Zo noemde Janssens Jezus’ uitspraak Er is geene. Zo noemde Janssens Jezus’ uitspraak Er is geene
tegenover Pilatus: ‘Mijn rijk is niet van deze wereld’. Dit zou volgens Van Dalsum 
elke bemoeienis moeten uitsluiten van de kerk met de staat (‘Le parole di Christo 
a Pilato: “Il mio regno non viene da questo mondo” dovrebbero secondo l’autore 
condannare ogni ingerenza della Chiesa nelle cose dello Stato’) Met eenzelfde 
gemak (‘con tali criteri di esegesi’), aldus Janssens, betrok Van Dalsum bij 
zijn opvattingen Augustinus, Thomas, Dante en de pausen. Janssens noemde 
Bellarminus en Suarez niet en evenmin hun teksten die door Van Dalsum werden 
genoemd en door Maumus waren geciteerd. Volgens Janssens was het wel zo dat 
Van Dalsum documenten citeerde om vaste geloofspunten te ondersteunen, 
maar hij deed dat ook daar op een ‘modo assai strano per non dire ridicolo’.

Als vijfde hoofdgebrek zag Janssens het onbeheerste taalgebruik (‘l’intem-
peranza del linguaggio’) van Van Dalsum. Door voor zijn krant de titel De Volkswil
te gebruiken, pretendeerde Van Dalsum als het ware een goddelijke zending. ‘Vox 
populi, Vox Dei!’, aldus Janssens. Hij meende dat Van Dalsum daardoor de kerk in populi, Vox Dei!’, aldus Janssens. Hij meende dat Van Dalsum daardoor de kerk in populi, Vox Dei!
Nederland schaadde. Verduidelijkingen gaf hij niet. Wel merkte hij op:

Janssens was op de vergadering niet aanwezig. De bespreking van zijn votum 
betreffende Vergangenheit und Gegenwart der katholisch-theologischen Fakultäten 
van Sebastian Merkle, leverde blijkbaar geen problemen op. Esser en Höpfl  spra-
ken Duits. Een bespreking over Janssens votum betreffende Er is geene stuitte Er is geene stuitte Er is geene
op problemen. Van de aanwezigen zouden alleen Esser en Allessandroni enig 
begrip van de Nederlandse taal kunnen hebben gehad. Esser, omdat hij vroeger 
enkele jaren als docent aan het dominicanerklooster in Venlo verbonden was en 
Allessandroni, omdat hij enige tijd verbleef bij de dominicanen in Rijckholt. Daar 
men het Nederlands blijkbaar niet machtig was, werd besloten Van Dalsums Er 
is geene later te bespreken.is geene later te bespreken.is geene 97 Waarschijnlijk kwam het later op dag aan de orde, 
aangezien er geen verwijzingen waren naar andere vergaderingen.

Het votum van Janssens over Er is geene besloeg elf pagina’s en werd door hem Er is geene besloeg elf pagina’s en werd door hem Er is geene
in het Italiaans opgemaakt met enkele Latijnse citaten uit verschillende ency-
clieken.98 De eerste twee pagina’s gaven de inhoud van Van Dalsums brochure 
weer. De tweede pagina besloot met de opmerking dat Van Dalsum tot die groep 
Nederlandse katholieken behoorde, die de godsdienstige belangen buiten de 
politiek wilden houden (‘di cattolici olandesi i quali vorrebbero che gli interessi 
religiosi fossero tenuti fuori dei partiti politici’). Het was niet aan hem hun goede 
trouw na te gaan, schreef Janssens. Bij het verdedigen van hun wens voerden 
zij veel juiste redenen aan. Zo ontbraken er in dit werkje geen wijze en scherpe 
overwegingen. De antwoorden aan de krant De Zeeuw vond Janssens vaak erg De Zeeuw vond Janssens vaak erg De Zeeuw
overtuigend. Toch, al met al, omdat de tendens in het boekje het innige verband 
ontkende, dat bestond tussen de godsdienstige en de burgerlijke rechten, was de 
verdedigde leer in dit werkje laakbaar. Het stemde niet overeen met de zuivere 
leer van de kerk. Janssens geloofde deze ondoordachte lofzang van de beginselen 
van 1789, (inconsulto panegirico dei principii del 1789), te kunnen terugbrengen 
tot een vijftal hoofdgebreken.

Op pagina drie voerde Janssens als eerste hoofdgebrek op dat Van Dalsum 
onvoldoende objectief was: ‘L’autore non è oggettivo abbastanza sul modo di 
interpretare i 17 celebri articoli.’ Hij viel Van Dalsum bij in zijn opvatting dat de 
beginselen van 1789 en die van 1793 van elkaar verschilden en dat ze, geïnterpreteerd 
in atheïstische zin, niet met hun wezenlijke zin overeenstemden. Echter, uitdruk-
kingen van Van Dalsums als ‘De Revolutie is een werktuig geweest in Gods hand’ 
en ‘De Franse Revolutie is een zegen voor de godsdienst en voor de staat’ kon hij 
niet waarderen. 

Het tweede hoofdgebrek van de brochure was dat Van Dalsum de onvolledig-
heid van de beginselen niet benadrukte. Janssens viel Van Dalsum bij waar het 
ging om de afwezigheid in de beginselen van de morele rechten en van God. 
Echter, ‘questa giusta osservazione’ had nadrukkelijker de tekorten in de begin-
selen moeten benadrukken. Juist door deze tekorten werden de beginselen van 
1793 zo makkelijk ‘uno instrumento di oppressione e di empieta giaccobina’. 
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con quella lucidezza magistrale tutta sua’. Het gezag van de Syllabus errorum (1864), 
Diuturnum illud (1881), Diuturnum illud (1881), Diuturnum illud Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana (1885), Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana (1885), Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana
Libertas praestantissimum bonum (1888) en Libertas praestantissimum bonum (1888) en Libertas praestantissimum bonum Rerum Novarum (1891) leek in het votum Rerum Novarum (1891) leek in het votum Rerum Novarum
belangrijker dan dat van Thomas, Suarez en Bellarminus. Op de teksten van de 
theologen, die door Maumus waren geciteerd en door Van Dalsum waren over-
genomen, werd niet ingegaan. Suarez en Bellarminus werden zelfs niet genoemd. 
Het primaat van het pauselijk gezag, afgeleid van Gods gezag, werd als een axioma 
tegenover de democratische uitingen geplaatst. Gayraud, Lemire en Maumus en in 
hun spoor ook Van Dalsum, hadden ieder op een eigen wijze naar een weg gezocht 
om de kerk met de moderniteit om te laten gaan. Daarom grepen zij Libertas juist Libertas juist Libertas
aan om wegen te verkennen en zagen ze in Immortale Dei een kans om de scheiding Immortale Dei een kans om de scheiding Immortale Dei
van kerk en staat acceptabel te doen zijn voor de kerk.101

De tegenstanders van Maumus en van de ‘abbés démocrates’ en gezien het 
voorliggende votum ook zij die met het votum instemden, beschouwden Libertas 
als een veroordeling van hét liberalisme. Zij lazen Immortale Dei vanuit het Immortale Dei vanuit het Immortale Dei
primaat van Gods gezag. De citaten uit deze encycliek in het votum waren duide-
lijk. ‘Gods naam moet bij bestuurders (principes) heilig zijn’ en de voornaamste 
onder de bestuurders diende de godsdienst te bevorderen en niet te schaden.

 ‘Na dus te hebben aangetoond dat deze plichten van de Staat niet zomaar 
een of andere godsdienst betreffen maar de ware godsdienst, dat wil zeggen 
de katholieke godsdienst, toont de illustere grote paus aan op welke wijze 
die twee machten, de een en de ander verschillend in hun aard, harmonieus 
moeten samenhangen aangezien in beide het gezag [van God] is’ (‘Dopo però 
di aver dimostrato che questi doveri dello Stato riguardano non una religi-
one qualsiasi ma la religione vera, cioè la religione cattolica; il gran Pontifi ce 
illustra in qual modo questi due poteri, l’uno e l’altro diversi nel loro genere 
utraque in suo genere maxima, giacchè utrusque imperium est in eosdem, 
debbono intendersi armoniosamente’). 

Het votum stond op de agenda van de Congregatio generalis op 16 juni 1913. 
In de omschrijving van de Congregatio generalis en de weergave van de gang 
van zaken bij een zitting van deze instelling volgen we opnieuw Wolf. De 
Congregatio generalis was de eigenlijke Congregatie van de Index en kende geen 
vaste zittingsdag, in tegenstelling tot de Congregatie van de Inquisitie. In de 
Congregatio generalis werd een oordeel geveld over de aangeklaagde boeken. 
De Congregationes generales van de Congregatie van de Index vonden niet in 
aanwezigheid van de paus plaats, al had hij wel het laatste woord. De prefect of 
secretaris meldde hem de besluiten van de kardinalen in een privé-audiëntie. 

De vergadering van 16 juni 1913 behandelde de vota over publicaties van de negen 
schrijvers die op de Congregatio praeparatoria van 5 juni de vorm van een advies-

 ‘Helaas, ook in Nederland heeft enig katholiek blad het gedurfd de vrede te 
verstoren en niet weinig schade aangebracht door in verdenking te brengen 
legitieme opvattingen en achtenswaardige personen, maar die excessen, 
hoezeer ze te betreuren zijn daar en in andere landen, rechtvaardigen niet de 
door Van Dalsum gebruikte heftigheid.’

Ten slotte geloofde Janssens een exact idee (‘una idea esatta’) te hebben gegeven
van het aangeklaagde werkje: Dit geschrift is het werk van een vermetele en 
opstandige leek (‘Questo scritto e l’opera di un laico temerario e ribelle’), gespeend 
van enige kennis (‘scarso delle cognizioni indispensabili’) en 

 ‘het behandelt met onverdraagzame lichtzinnigheid van opvatting en met on-
beheerst taalgebruik een zeer moeilijk en delicaat onderwerp, steunend op een 
zeer gevaarlijke leer, in strijd met de leer van de kerk. Daarom verdient het niet 
anders dan de veroordeling van het tribunaal van deze Heilige Congregatie.’

Men zou het werkje van Van Dalsum kunnen minachten, zijnde van weinig 
waarde en al verkregen de censuur van de bisschop van Breda waardoor de 
gelovigen in bescherming genomen zijn, aldus Janssens. ‘Echter, ik moet 
opmerken dat de veroordeling van dit vermetele boekje voor deze uitnemende 
prelaat een plechtige goedkeuring zou zijn van diens doortastend optreden en 
ook een niet geringe steun.’ 

Afgezien van de opmerkingen over de persoon van Van Dalsum (een vermetele 
en opstandige leek, heftig taalgebruik, gespeend van enige kennis) en kleinerende 
uitlatingen over Van Dalsums begrip van pauselijke en bijbelse teksten, vormden 
afkeer en veroordeling van Er is geene de hoofdtoon in het votum. 

Het votum toonde een sterke afkeer van Van Dalsums opvattingen over de 
Revolutie, zoals ook Maignen de opvattingen van Maumus en de opvattingen 
van de ‘abbés démocrates’ niet mocht, zoals we hierboven zagen.99 De Derde 
Republiek werd beoordeeld naar de antikerkelijke maatregelen die vanaf 1898 
in Frankrijk genomen waren (onder Waldeck-Rousseau en Combes) en die tot 
de sluiting van katholieke scholen en kloosters en tot verdrijving van religieuze 
orden en congregaties uit Frankrijk hadden geleid. Het votum sprak van ‘Il 
giacobinismo expuratore della terza republica’ en van ‘di oppressione di empieta 
giaccobina come lo sono tuttora nella travagliata Franchia’. Zo de entente in 
Frankrijk van 1892 tot 1898, die voor kerk en staat zo heilzaam was en waarin 
bijvoorbeeld de ‘abbés démocrates’ naar wegen hadden gezocht om de democratie 
ook in kerkelijke kring aanvaardbaar te maken, al aan de orde gekomen was in 
de Congregatio praeporatoria, was daarvan in het votum niets terug te vinden. 
Na de veroordelingen door de Congregatie van de Inquisitie van de bladen van 
Dabry (La Vie Catholique) en Naudet (La Vie Catholique) en Naudet (La Vie Catholique La Justice Sociale) in 1908 waren de sporen La Justice Sociale) in 1908 waren de sporen La Justice Sociale
van een liberaal katholieke democratische beweging blijkbaar uitgewist.100

Het pauselijk ambt en diens gezag stonden ook in het votum hoog in aanzien. 
Leo XIII werd aangehaald in bewoordingen als ‘il grande pontifi ce ha illustrato, 
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Het was een normale gang van zaken dat de kerkelijke overheden van de veroor-
delingen op de hoogte werden gesteld, zodat zij betrokkenen konden inlichten. 
Of, hoe en wanneer Van Dalsum van kerkelijke zijde van het decreet van de Index 
op de hoogte werd gesteld, is niet bekend.

Het politiek offensief tegen Van Dalsum in het voorjaar van 1913: 
de verkiezingsstrijd om de Kamerzetel van het district Hontenisse 

Tussen de aanklacht van Boomaars en het decreet van de Congregatie van de 
Index lagen vijf maanden. Al die tijd wist Van Dalsum niets af van het proces dat 
tegen hem gevoerd werd. Wat zich wel in volle openbaarheid afspeelde, waren 
de verkiezingen. De politieke strijd voor de Statenverkiezing in het Statendistrict 
Hulst en de Tweede Kamerverkiezing in het district Hontenisse kregen in 1913 veel 
aandacht. De regionale katholieke kiesverenigingen zetten hoog in om alle katho-
lieke kiezers in Hontenisse en Hulst achter haar kandidaat Fruytier te krijgen en 
verdedigden krachtig hun stelling dat de geestelijke door zijn ambt geroepen was 
ook op politiek terrein invloed uit te oefenen.104 Ze nodigden mr. dr. J. van Best, lid 
van de Tweede Kamer, uit voor lezingen in beide plaatsen.105 Het feit dat het district 
Hontenisse al 25 jaar onafgebroken een katholiek als afgevaardigde naar de Tweede 
Kamer zond, was een traditie die volgens de katholieke kiesvereniging voortzetting 
verdiende. De uitnodiging diende vooral om zittend Kamerlid Fruytier te promo-
ten ten koste van Van Dalsum. Uit alle macht diende voorkomen te worden dat er 
een herstemming kwam. Van Best zinspeelde duidelijk op de tweespalt binnen de 
katholieken in het district door vooral liberale neigingen in ferme bewoordingen 
af te keuren. Hij noemde Van Dalsum niet bij naam en sprak over mannen ‘die 
gaan staan op eigen gezag’: ‘Hoe Roomscher hij zich uitgeeft, hoe liever het hun 
is. Hoe meer hij uitroept goed Roomsch te zijn, en hoe meer zij hem de Roomsche 
overheid zien deuken, des te hooger stijgt hij in hun aanzien.’106 Hiermee was de 
toon gezet. ‘Het is een beginselstrijd, tussenbeginselen kent men niet’ en ‘Wie niet 
voor Mij is, is tegen Mij’, schreef De Zeeuwsche Koerier al eerder.De Zeeuwsche Koerier al eerder.De Zeeuwsche Koerier 107

Van Dalsum was bij alle verkiezingen waaraan hij eerder had deelgenomen 
aangesproken op zijn programma. De druk van buitenaf om over de politiek te 
spreken kon hij ditmaal niet weerstaan. Kort voor de Staten- en Kamerverkiezing 
in het district Hontenisse, respectievelijk op 13 en 17 juni, hield hij twee lezingen, 
de eerste in Hulst, de tweede in Hulst of Hontenisse. Fruytier had als president-
commissaris van de NV Zelandia de afgelopen jaren niets ondernomen om de 
uitvallen vanuit zijn blad naar Van Dalsum te temperen. De katholieke kies-

besluit hadden gekregen. De bijeenkomst van kardinalen werd voorgezeten door 
kardinaal Francesco S. della Volpe (1844-1916) en bijgewoond door de kardinalen 
Casimoro Gennari (1839-1914), Benedetto Lorenzelli (1853-1915), Giovanni B. 
Lugari (1846-1914) en Willem M. van Rossum CssR (1844-1916).102

Als secretaris van de Congregatie van de Index bracht Esser de gedrukte vota 
van de consultoren, eventueel met minderheidsvota uit de consultorenvergadering, 
persoonlijk naar de Congregatio generalis, die op 16 juni voorgezeten werd door 
kardinaal Della Volpe. Elk votum kende een referent, die tot taak had het votum 
toe te lichten voor de kardinalenvergadering. In de periode dat Esser het ambt 
van secretaris van de Congregatie van de Index bekleedde, was het volgens Wolf 
gewoonte geworden de kardinalen van de Congregatio generalis als referent 
aan te wijzen. Zo was kardinaal Van Rossum op 16 juni referent voor Janssens’ 
beoordeling van Er is geene en voor Manucci’s beoordeling van Autobiography and 
life of George Tyrell van M.D. Petre.life of George Tyrell van M.D. Petre.life of George Tyrell

Zoals ook gebeurde met alle aangeklaagde boeken van de andere acht schrij-
vers, werd Van Dalsums brochure veroordeeld. Over Er is geene luidde het Er is geene luidde het Er is geene
oordeel: ‘Ook dit boekje werd met algemene instemming van de Eminente Vaders 
veroordeeld, daar het niet waar is dat de onderhavige kwestie alleen Nederland 
aanbelangt.’(‘Etiam hoc opusculum unanimi suffragio Emorum Patrum proscrip-
tum est, cum verum non est, solius Batavae interesse quaestionem de qua agit.’)103

Kardinaal Willem van Rossum poseert voor de Tilburgse schilder Jan van Delft (collectie Katholiek 
Documentatie Centrum/KLiB, Nijmegen)
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(art. 96); Geheimhouding (art. 97); Van de Wetgeving (art. 109, 71, 120, 111, 112, 114, 126, 163); Wetgevende Macht 
(art. 30, 50, 38, 17, 51, 46-geschiedenis); Van de Provinciale Staten (art.133 en 140); Van de Gemeentebesturen 
(art.143, 144); Van de Justitie (art.153); Van de godsdienst (art.167, 168, 172); Van het Onderwijs (art.192); Van het 
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Tijdens zijn eerste lezing, op maandag 12 mei 1913, tweede pinksterdag, liet 
Van Dalsum in de zaal Apollo bij Jan de Kort in Hulst zijn licht schijnen over 
enkele regeringsvoorstellen tot grondwetsherziening, zoals deze door een staats-
commissie in het voorjaar van 1912 waren voorgelegd. Als stem van de katholieke 
kiesvereniging had het weekblad Zelandia er al grote aandacht aan gewijd en van Zelandia er al grote aandacht aan gewijd en van Zelandia
harte ingestemd met de teneur van het rapport van de staatscommissie om de libe-
rale beginselen uit de grondwet weg te nemen.108 Vooral de voorstellen betreffende 
de Eerste Kamer en de macht der Koningin (niet het volk maar de Koningin moest 
regeren): ‘De Koninklijke macht is ten onzent teveel aan banden gelegd.’ Zelandia
omhelsde de voorstellen van de staatscommissie om de banden tussen Kerk en 
Staat weer aan te halen en om de bijzondere school eerder regel dan uitzondering 
te doen zijn. De uitzonderingspositie zou voortaan de openbare school gelden.109

Zelandia veroordeelde het liberalismeZelandia veroordeelde het liberalismeZelandia 110 en hield een pleidooi vóór deelname aan 
de politiek door kerkelijke ambtsdragers.111

Van Dalsums lezing kende verschillende aandachtsvelden, zoals ‘Van de Gods-
dienst’.112 We bekijken hier enkele passages over de godsdienstvrijheid en het gods-
dienstonderwijs, die de levensbeschouwelijke visie van Van Dalsum verduidelijken. dienstonderwijs, die de levensbeschouwelijke visie van Van Dalsum verduidelijken. dienstonderwijs, die de levensbeschouwelijke visie van Van Dalsum
In verschillende passages in ‘Van de Godsdienst’ gaf hij zijn opvatting over de leer 
van de twee domeinen. Doordat de kerken gelijke vrijheid en bescherming ontving-
en, leek vrijheid een gegeven te zijn, maar daarmee werd geen recht gedaan aan de 
zendingsopdracht van een kerkgenootschap. ‘Vanwege die opdracht en leerstellingen 
zal er altijd een zekere strijd zijn om leden te werven of te behouden, zowel binnen de 
kerken als daarbuiten.’ Deze strijd of dit meningsverschil was nu eenmaal eigen aan 
elk geloof en aan elk ongeloof:

 ‘En dit kan ook niet anders, omdat ieder meent dat zijne mening de ware is, 
en het is eigen aan het menselijk hart dat het niet gaarne van zijn gevoelen 
wordt afgebracht, en dat het zijn gevoelen wil zien gedeeld door anderen. De 
grondwetten van den modernen tijd, door gelijke vrijheid en bescherming te 
verleenen aan elke godsdienst, hebben daarmede en zeer terecht, afgeschaft de 
staatsgodsdienst, gelijk het was vóór 1789, met name ook in Nederland. Met 

verenigingen en geestelijken hadden alle ruimte gekregen hun kritiek op Van 
Dalsum en diens aanhang te spuien. Nu nam de animositeit tussen hen beiden 
toe vanwege het principiële verzet van Van Dalsum tegen katholieke en christe-
lijke partijvorming. Voor de Statenverkiezing kwamen twee ‘Volkswilmannen’ 
voor op de kieslijst van de Vriendenkring Hulst: E. Buijsse in Sas v. Gent en 
H. Kramer in Terneuzen. Er waren bovendien twee liberale kandidaten: Ph.J. van H. Kramer in Terneuzen. Er waren bovendien twee liberale kandidaten: Ph.J. van H. Kramer
Dixhoorn in Zaamslag en F. Kaan in Hoek. De Vriendenkring Hulst en de centrale 
liberale kiesvereniging hadden blijkbaar toenadering tot elkaar gezocht. Beide 
prezen samen hun kandidaten aan in een eigen volgorde.

‘Men ziet U gaarne vliegen gaan’, blokletterde een anonieme schrijver aan Van Dalsum op 7 december 
1912. Hij verlangde het vertrek en een ander gedrag van Van Dalsum, wilde die niet in ‘Coudewater’ terecht 
komen. Het is een voorbeeld van de anonieme briefkaarten die Van Dalsum ontving (Van Dalsumarchief, 
Oudheidkundige Kring Hulst)
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en al ligt in het teeken des tijds. En niet alleen in het belang van den Staat en zijne 
burgers zelven, maar ook in het belang van den godsdienst zelf.’116 Immers, ‘wij 
willen behouden een vrije Kerk in den Staat, maar wij willen ook een vrije Staat 
jegens een vrije Kerk.’117

Expliciet diende aan de grondwet te moeten worden toegevoegd dat de staat moest 
optreden tegen kerkgenootschappen die zich op het burgerlijk domein begaven. 
Waar lag de grens tussen het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van gods-
dienst? Later bepleitte hij zelfs een tweede lid als toevoeging aan art. 172: ‘De Koning 
waakt eveneens dat de kerkgenootschappen niet treden in de uitoefening van de 
rechten der ingezetenen door de Grondwet gewaarborgd en dat zij niet aan dezen 
wegens die uitoefening schade toebrengen.’118

Discussies over de vijandigheid van de zijde van de geestelijkheid tegenover 
hem en zijn werk en de vragen erover onder veel katholieken, vooral buiten Hulst, 
noodzaakten Van Dalsum ook valse argumenten te weerspreken en voortdurend 
de kern van de strijd centraal te stellen. Eind mei liet hij uitgebreid aan de hand 
van Dante zien wat de politiek aan kwaad in de geloofsbeleving kon aanrichten.119

Zoals in het verleden waren er nu in Nederland wéér twee stromingen zichtbaar: de 
wereldse en de gelovige geest in de godsdienstbeleving. De eerste beïnvloedde de 
geloofsbeleving van de gelovigen door het aanjagen van angst en misbruikt hun 
onwetendheid. Feitelijk vond deze wereldse geest haar kracht ‘in de domheid van 
de menigte’. Van Dalsum meende dat hij met zijn blad eraan bijdroeg de onwe-
tendheid op te heffen en dat hij om die reden veroordeeld werd door aanhangers 
van die wereldse geloofsbeleving.120 Tot de aanhangers van die wereldse geloofs-
beleving rekende hij een deel van de katholieke geestelijkheid in Nederland. 
In hen was grote ijdelheid gevaren en ‘daarom is de wijnkelder haar eer en het 
hebben van macht haar genoegen en streven’.121

Voor hem lag de oorsprong van het Nederlandse politieke christendom in de 
Opstand tegen Spanje, die géén geloofsstrijd was, zoals men wilde doen geloven, 
maar een politieke of staatkundige strijd. ‘Wie tegen deze dwaling inging kreeg 
de naam van libertijn of liberaal en in de verkiezingsstrijd van onze dagen heet 
hij te zijn tegen Christus – volgens mij mr. Aalberse en mr. Best.’

Van Dalsum koesterde het onderwijs, maar vooral vanuit een liberale visie. 
Vooral het vakonderwijs was hem dierbaar, dat hij naar eigen zeggen in Arnhem 
had leren kennen bij het Liefdewerk der Ambachtsleerlingen als onderdeel van de 

deze gelijke vrijheid en bescherming en afschaffi ng van staatsgodsdienst heeft 
ook voor den modernen tijd, en zeer terecht, de godsdienst opgehouden te zijn 
een werktuig of een dienaar van het staatsgezag.’113

 ‘Wij zeggen zeer terecht, omdat de godsdienst een zaak is van de ziel en van 
het geweten en omdat de vrijheid van geweten een te teere zaak is om deze in 
banden te leggen van een steeds wisselend en niet altijd gewetensvol staats-
gezag. Door dus, én zeer terecht, gelijke vrijheid en bescherming te verleenen 
aan de godsdienst, erkent en waarborgt de Grondwet ook vrijheid aan de kerk-
genootschappen in het leiden der zielen en gewetens van de onderdanen van 
den Staat, erkent de grondwet als het ware een souvereine Staat in de Staat. Ook 
hiervoor gebruiken wij het woord zeer terecht, maar met deze beperking, dat 
het kerkgenootschap zich houdt aan zijn eigen taak: het leiden van de zielen eigen taak: het leiden van de zielen eigen
en de gewetens. Gaat het kerkgenootschap buiten deze hare eigen taak en gaat 
zij daardoor treden in de taak van den burgerlijken Staat, dan houdt hiermede 
op haar souvereiniteit, dan verbreekt de harmonie van vrije kerk in den vrijen 
Staat. De Grondwet heeft hierin voorzien door te bepalen dat de vrijheid in het 
belijden van zijne godsdienstige meening niet ontheft van de verantwoordelijk-
heid ingevolge de strafwet, en dat de Koning waakt dat alle kerkgenootschappen 
zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat 
(art.172). De grondgedachte echter (...) is geweest dat de kerkgenootschappen 
zich in haar godsdienstpraktijk houden binnen de palen van de wet, en niet 
is voorzien de gedachte dat de godsdienstpraktijk zou zijn of zou worden een 
praktijk van burgerlijke stoffelijke leiding of streving.’114

 ‘Dit laatste nu wordt het geval, als in den godsdienst wordt ingeplant het streven 
naar wereldlijke doeleinden of naar politieke wereldlijke partijverlangens, en ter 
wille van deze wereldlijke of burgerlijke partijverlangens de godsdienst wordt 
een middel om inbreuk te maken op burgerrechtelijke of burgerschapsrechten 
der burgers, hetzij leden of geen leden der betreffende kerkgenootschappen. En 
dit geval is aanwezig in het Nederland van onzen tijd.’115

Binnen de katholieke kerk had Van Dalsum zelf ervaren dat op de wet van een gelijke 
bescherming van personen en goederen inbreuk werd gemaakt door de boycot van 
zijn notariaat. Zo werd niet uit beweegredenen van geloof of zeden, maar vanwege 
politieke partijgeest of gewone concurrentie, de ene krant verboden en de andere 
aanbevolen ‘met godsdienstige dwang’ en werd vrijheid van vereniging en vergade-
ring beperkt tot die bijeenkomsten, waarin het kerkelijk gezag vertegenwoordigd 
en erkend was. Bovenal werd vrijheid tot uitoefening van kiesrecht ‘gestuurd’ en 
wel onder bedreiging van kerkelijke straffen. Volgens Van Dalsum beschermde de 
grondwet niet tegen dergelijke praktijken. Gezegd werd wel dat de Koning ervoor 
waakte dat alle kerkgenootschappen gehoorzaamden aan de wetten van den Staat, 
maar niet dat de Koning ervoor waakte dat de kerkgenootschappen de burgers 
zelf vrij dienden te laten in de uitoefening van hun burgerrechten en plichten. 
‘En wat de grondwet niet zegt, is een eisch van onzen tijd, is een eisch die geheel 
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131  Van Dalsum, 'Van het Onderwijs’, 50. Zie noot 112.
132  Van Dalsum, ‘Van het Onderwijs’, 50. Zie noot 112.

van de openbare scholen werk aan de winkel. Men zou zich moeten bezinnen 
op goede sollicitatiegesprekken. Er werden immers duizenden kinderen aan 
de Nederlandse ‘overheidsschool ’ toevertrouwd. Een geheel andere reden was de 
wijze waarop de neutrale koers van de Nederlandse Bond voor Onderwijzers werd 
uit-gedragen. Door erg op de neutraliteit te hameren bedreef men een confrontatie-
politiek. Ouders werden schichtig, hielden niet van neutraliteit, hoe dan ook verdedigd. 
‘De meeste ouders kunnen geen vrede hebben dat het onderwijs voert tot onverschillig-
heid op een gebied dat hen zo dierbaar is.’129 Nu de zaak zo op de spits gedreven werd, 
toonde Van Dalsum begrip voor de volledige fi nanciële gelijkstelling van het open-toonde Van Dalsum begrip voor de volledige fi nanciële gelijkstelling van het open-toonde Van Dalsum
baar en bijzonder onderwijs.130

Ruim een jaar later maakte hij wel een kanttekening bij de fi nanciering van het 
godsdienstonderwijs. Nu Nederland geen staatsgodsdienst meer kende en gelijkstelling 
en bescherming verleende aan alle kerkgenootschappen, behoorde het niet tot de 
taak van de staat om godsdienstonderwijs te geven of dit te bekostigen. Het gods-
dienstonderwijs moest gefi nancierd worden door het betreffende kerkgenootschap 
of door de ouders die om dit onderwijs vroegen. ‘Door dit in de Grondwet vast te 
leggen, blijft de harmonie in de verhouding tussen Kerk en Staat, en daarom moet 
deze beperking zijn een harmonieus verlangen van beide.’ Vandaar een aanvulling 
van dit artikel met de zin ‘met dien verstande dat de kosten van eventueel godsdienst-
onderwijs niet daaronder kunnen worden gebracht’. Van Dalsum was niet tégen 
godsdienstonderwijs, integendeel: ‘Wij zijn man van geloof en van de godsdienst, en 
zien gaarne dat het onderwijs gezuurdesemd is van den godsdienst.’131

Het geven van dit onderwijs behoort tot de gewaarborgde vrijheid van de kerk-
genootschappen. De tussenweg, om godsdienstonderwijs op de openbare school 
in te voeren, wees hij af. Kerkelijke bedienaren zouden dus op bepaalde uren de 
openbare school moeten kunnen betreden, mits voor rekening van de kerkgenoot-
schappen. Hier was niets op tegen, aldus Van Dalsum, omdat ‘Nederland heet te 
zijn een Christelijke Staat, geen Boeddhistische of Mohammedaanse Staat’. En 
‘indien de bedienaren der kerkgenootschappen wat meer dienaar wilden zijn van 
den Stichter van de Christelijke godsdienst’, dan hadden zij, zowel vroeger als 
nu, bijna overal godsdienstonderwijs kunnen geven op de openbare school. De 
wet erkende deze mogelijkheid. Was op deze wijze gewerkt, dan zou er naar zijn 
mening niet zo’n bittere schoolstrijd zijn ontstaan.132

Eusebiusconferentie.122 Bij de opening van de ambachtsschool in Hulst publiceerde 
hij in Het Hulsterblad enkele gedachten over de gewenste inrichting en het leerplan.Het Hulsterblad enkele gedachten over de gewenste inrichting en het leerplan.Het Hulsterblad 123

Verder toonde hij zich een ferm voorstander van de oprichting van een Rijks H.B.S. in 
Zeeuws-Vlaanderen.124 Vanuit Terneuzen werden in 1907 en 1910 vergeefse pogingen 
gedaan om in Oost-Zeeuws-Vlaanderen een vijfjarige HBS op te richten. De oprichting 
van een Hogere Burger School in Hulst kwam in die jaren echter niet van de grond.125

Debet hieraan waren vooroordelen over deze voortgezette opleiding, die in een hoofd-
artikel van Zelandia werden uitgesproken.Zelandia werden uitgesproken.Zelandia 126 Volgens deze krant werden op de ‘Hooger 
Burgerscholen op de grievendste wijze de Katholieken in hunne Godsdienstige 
gevoelens gekwetst’. Van alle vakken werd het onderwijs in de natuurkunde het 
meest gevreesd. Het was ‘de brutaalste Godloochening. En dit is geen wonder als men 
weet dat er een bepaald verband bestaat tusschen de Hooger Burgerscholen en de 
Vrijmetselarij.’ De redactie dacht dat men wel gelden bijeen wilde brengen voor een 
M.U.L.O.-school ‘nu het gevaar zo dreigend is dat wij begiftigd zullen worden met een 
Goddelooze Hooger Burgerschool’. Slechts vanwege die dreiging werd een andere vorm 
van voortgezet onderwijs, natuurlijk wel katholiek onderwijs, toelaatbaar geacht. 
Hiermee werd duidelijk dat in de katholieke, vooral klerikale kringen rond Zelandia
niet zomaar vooroordelen heersten ten aanzien van onbekende onderwijsvormen. De 
vooroordelen werden gevoed vanuit een antimodernistische geloofsbeleving. Men 
sloot zich af van liberale vernieuwingen, omdat deze het geloof konden bedreigen. 
De vooroordelen waren blijkbaar zó sterk dat het nog tot na de onderwijspacifi catie
(1917) duurde, eer de geesten om waren en een katholieke middelbare handels-
dagschool gesticht kon worden.

Het lager onderwijs had vanzelfsprekend Van Dalsums aandacht, omdat de strijd 
voor gelijkstelling aan het openbaar onderwijs een landelijk politiek thema was. In 
principe was Van Dalsum vóór openbare scholen, mits leerkrachten in hun gedrag 
en normbesef eerbied toonden voor de al of niet aanwezige geloofsovertuiging van 
hun leerlingen. Het openbaar onderwijs was vroeger volstrekt niet godsdienstloos, 
sprak Van Dalsum uit eigen ervaring. Er werd gebeden, met alle eerbied over het 
Opperwezen gesproken en leerlingen werden ‘nauwgezet naar lering of catechismus’ 
gezonden. Niemand werd in zijn godsdienstige overtuiging gekrenkt. De onderwijzers 
waren voor het overgrote deel brave, godsdienstige, minstens gelovige mannen die 
het volle vertrouwen der ouders bezaten.127 Feitelijk waren de openbare scholen in het 
noorden en zuiden eigenlijk protestants of katholiek, aldus Van Dalsum. In die stre-
ken waren deze scholen vrijwel gelijk te stellen met de bijzondere scholen, al schreef 
het leerplan uitdrukkelijk voor dat leerstof niet vanuit protestantse of katholieke 
hoek behandeld mocht worden. Alles hing hier af van de persoon van de leerkracht. 
Het openbaar onderwijs mocht wel klagen dat het in omvang minderde, maar had 
dit aan zichzelf te wijten. 

Voor die teruggang waren volgens Van Dalsum twee redenen aan te voeren. 
Allereerst werden de katholieke leerkrachten goed begeleid door de eigen 
onderwijsbonden.128 In dit opzicht was er voor gemeenteraden als beheerders 
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134  AOKH, VDA, brief van jhr. R. de Muralt aan Van Dalsum, 3 mei 1913.

Aan het einde van zijn betoog toonde de tot op dat moment zich als onafhanke-
lijke kandidaat presenterende Van Dalsum zich overmoedig door nu openlijk een 
voorkeur uit te spreken voor het vrijzinnig liberalisme. Hij beval een der liberale 
lijsttrekkers, jhr.ir. R.R.L. de Muralt uit Zierikzee, ingenieur van het Waterschap 
Schouwen en lid van de Liberale Unie, aan als een goede kandidaat voor de 
Kamerverkiezing voor het district Oostburg. Als kandidaat voor de christelijke 
partijen zou mr. P. Dieleman in zijn ogen eerder ijveren voor de totstandkoming 
van de zogenaamde christelijke grondwet, terwijl jhr. de Muralt de liberale rich-
ting diende voor te staan, dus ook méér invloed van de volksvertegenwoordiging 
zou nastreven, wat volgens Van Dalsum ook in de lijn lag van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen. ‘Voor mij zou de keus niet moeilijk zijn. Ik zou stemmen 
op den heer jhr. de Muralt.’ Hij raadde zijn aanhangers in Westdorpe en Sas van 
Gent die in een ander kiesdistrict woonden, aan op jhr. R. de Muralt te stem-
men.133 De Muralt had Van Dalsum eerder in een streng vertrouwelijke brief 
meegedeeld hem alle mogelijke steun te willen verlenen bij zijn verkiezingsstrijd 
in Hontenisse, indien het daar tot een verhoopte herstemming zou komen. Hij 
vroeg hem op zijn kosten drie weken lang De Volkswil in Eede, Hoofdplaat en De Volkswil in Eede, Hoofdplaat en De Volkswil
Westdorpe te laten bezorgen.134 Een maand later herhaalde hij zijn belofte tot 

De tweede lezing die in Hontenisse of Hulst werd gehouden, handelde over 
de achtergronden van de grondwetsherziening en werd vier dagen voor de 
Statenverkiezing gehouden. De lezing was doortrokken van de gedachte dat de 
beoogde grondwetsherziening de bedoeling had de soevereiniteit van het volk 
uit te hollen en de macht terug aan de Kroon te geven. Een terugkeer dus naar 
het Ancien Régime. Zo was de gewenste toevoeging ‘bij de gratie Gods’ voor hem 
beslist onvoldoende, daar zij terecht wees op het feit dat alle macht uiteindelijk 
van Godswege was, maar niet duidelijk maakte dat de monarchie in ons land 
een constitutionele is. Daarom verlangde hij de volgende toevoeging aan het 
wetsontwerp: ‘bij de Gratie Gods en door de wil van het volk’.

Hoewel het door hem nooit expliciet geformuleerd werd, kwam Van Dalsum over 
als een voorstander van de republikeinse staatsvorm. De macht van de Koning werd 
door hem voortdurend geminimaliseerd, terwijl tegelijkertijd de volkssoevereiniteit 
werd benadrukt. De verklaring hiervoor moet worden gezocht bij de invloed die 
hij onderging van de zijde van de ‘abbés démocrates’. Het accent dat hij legde op de 
volkssoevereiniteit klinkt ook door in zijn visie op de macht van de volksvertegen-
woordiging. De verschuiving van het zwaartepunt van de Staten-Generaal van de 
Tweede naar de Eerste Kamer holde in zijn ogen de macht van het volk uit. Immers, 
de leden voor deze Kamer werden door de Provinciale Staten gekozen. Feitelijk waren 
deze leden ook de hoogst aangeslagenen. Zo zou een rechtstreekse bemoeienis met 
de wetgeving en controle op de uitvoering ervan door de direct gekozen leden der 
Tweede Kamer duidelijk verminderen. 

De mogelijke omzetting van het districtenstelsel naar een stelsel van evenredi-
ge vertegenwoordiging leek hem om dezelfde reden niet gewenst. Een evenredige 
vertegenwoordiging bracht meer partijvorming teweeg, waardoor de direct ver-
kozenen minder volksvertegenwoordigers maar eerder partijvertegenwoordigers 
of behartigers van partijbelangen zouden zijn. Bovendien dreigde in zijn ogen een 
langdurige overheersing van één sterke partij. Dit noemde hij geen goede zaak, 
omdat een binnen zo’n partij dreigende ‘verstening’ de volkswil zou verstikken. 
Bovendien was hij bang voor baantjesjagers onder de kandidaat-volksvertegen-
woordigers, omdat de regering voorstelde aan aftredende Kamerleden een pensioen 
toe te kennen. Op lager bestuurlijk niveau zouden de regeringsvoorstellen naar 
zijn mening een uitholling van de macht van het volk kunnen veroorzaken. Ook 
daar stond de volkssoevereiniteit onder druk. Door de burgemeester geen lid van 
de gemeenteraad te laten zijn, maar een voorzitter van de raad die door de koning 
benoemd en ontslagen diende te worden, stond deze te ver af van het volk. Van 
Dalsum wenste een burgemeester die op voordracht van de gemeenteraad, liefst 
nog uit de raad, door de koning werd benoemd.

Vanzelfsprekend was Van Dalsum tevreden over de handhaving van het artikel 
over de vrijheid van godsdienst. Hij herhaalde hier zijn eerdere visie dat het grond-
wetsartikel onvolledig was.

Deel van de correspondentie van jhr. R. de Muralt met Van Dalsum, 3 mei 1913 (Van Dalsumarchief, 
Oudheidkundige Kring Hulst)
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 ‘Het is hier geen strijd om deze of gene meer ondergeschikte zaak, neen, in het 
huidige tijdperk betekent de actie tegen de katholieke organisatie niets anders 
dan een actie tegen wat ons allen dierbaar is, onzen godsdienst. Overal ziet men 
de strijd tegen de katholieke kerk aangebonden, overal spant alles samen om 
haren gezegenden invloed te verminderen. De liberalen en socialisten, men ziet 
het in meerdere landen, men ziet het ook uit de anti-papistische strooming hier 
te lande, gunnen ons katholieken, onze gewone godsdienstvrijheid niet.’ 

Daarop volgt een oproep de vesting van de katholieke partij te versterken.

steun nog een keer, maar vroeg hij Van Dalsum ook de verkiezingscirculaire135 in 
de gemeenten Sas van Gent, Westdorpe, Philippine en IJzendijke te verspreiden.136

Zo voerde Van Dalsum campagne voor De Muralt in het kiesdistrict Oostburg in 
West-Zeeuws-Vlaanderen. Van Dalsum maalde hier niet om. In De Volkswil kwam De Volkswil kwam De Volkswil
hij er rond voor uit dat de vrijzinnig liberale richting hem meer lag.137

Van Dalsums openlijke keuze voor het vrijzinnig liberalisme bracht een 
drukke activiteit teweeg bij zijn politieke tegenstanders. Terwijl in protestantse 
kringen een felle oproep werd gedaan om één blok te vormen tegen de kandida-
tuur van Van Dalsum,138 werd ook het katholieke kamp gemobiliseerd. Op 12 
juni ontving Van Dalsum per post het pamfl et De ware aard der Van Dalsum-
oppositie, vergezeld van een briefkaart. Op 13 juni kregen andere kiezers in Hulst oppositie, vergezeld van een briefkaart. Op 13 juni kregen andere kiezers in Hulst oppositie
en omstreken dit pamfl et thuis bezorgd. De begeleidende tekst was overduidelijk. 
Een enkele zinsnede:

Het anti-Van Dalsumpamfl et dat door de katholieke kiesverenigingen onder de bevolking van het kiesdistrict 
Hontenisse werd verspreid kort voor de Tweede-Kamerverkiezing van 17 juni 1913 (Van Dalsumarchief, 
Oudheidkundige Kring Hulst)

Het strooibiljet ‘De ware aard van de Van Dalsum-oppositie’ was een geplande actie, zoals blijkt uit de 
vooraankondiging onderaan deze briefkaart van 16 december 1912 (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige 
Kring Hulst)
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zijn ogen grote macht van de christelijke partijen en in het bijzonder van de 
katholieke kiesverenigingen in Hulst en omgeving, die leunde op de steun van 
de rooms-katholieke geestelijkheid, te breken. De liberalen waren daarover 
verdeeld, maar een gezamenlijk aanprijzen van kandidaten bleek toch mogelijk. 
Zo werden met behulp van Van Dalsum Dieleman en Fruytier uit het college van 
Gedeputeerde Staten geweerd.146

Van Dalsum reageerde ontsteld op deze actie. Na lang aarzelen en een maand 
nà de verkiezingen achtte hij het nodig een aanklacht wegens smaad in te dienen 
tegen de onbekende maker en drukker van het pamfl et en tegen de onbekende 
schrijver van de briefkaart.139 Uit eigen onderzoek was hem gebleken dat het 
pamfl et gedrukt was te Sas van Gent bij Verhaak, in een afgesloten enveloppe 
vanuit diezelfde plaats was gepost en dat kinderen voor de verspreiding van 
het pamfl et hadden gezorgd.140 De gebruikte adressenlijst van de kiezers moest 
volgens hem wel van het secretariaat van de katholieke kiesvereniging afkom-
stig zijn. Hij verdacht J. Maertens ervan de adressen te hebben vrijgegeven. De 
heftige anti-campagne na zijn uitgesproken voorkeur voor het vrijzinnig libe-
ralisme, de besloten bijeenkomsten van de katholieke kiesverenigingen onder 
het motto ‘het is vóór of tégen Christus!’, de huisbezoeken, preken en het door de 
bisschoppen voorgeschreven gebed voor het welslagen der verkiezingen misten 
hun uitwerking niet.141 ‘Bad men maar voor het algemeen welzijn van ons land,’ 
zei Van Dalsum. De uitslag van de Kamerverkiezing liet een grote overwinning 
zien van P.F. Fruytier.142 In Zuid-Beveland behaalde Van Dalsum een miniem 
aantal stemmen (125), terwijl hij onder de Schelde ook in Hulst, St. Jansteen en 
Stoppeldijk meer verloor dan hij voor mogelijk had gehouden.

Van Dalsums reactie op de nederlaag vertaalde zich op verschillende manieren. 
Hij betreurde allereerst de overstap van Het Hulsterblad naar het andere kamp, waar-Het Hulsterblad naar het andere kamp, waar-Het Hulsterblad
door zich nu drie ‘offi cieel katholieke’ bladen tegen hem keerden.143 Hij berichtte 
zijn vrienden dat de dag van 17 juni een dag van grote schande was geweest. Toch 
waren er nog veel mensen van goede wil. Hij waarschuwde hen om te vertrek-
ken uit de streek, omdat hij grote rampen voorzag voor het volk van het Land van 
Hulst. Wie nam het voor hen nog op wanneer hij dit niet meer kon?144 Altijd had hij 
gedacht dat de eeuwenlange onderdrukking, dwang, misleiding en liefdeloosheid 
de oorzaak waren van het feit ‘dat het volkskarakter niet goed was’. Maar blijkbaar 
was dit niet zo. Er was kwade wil en ontrouw. 

Jhr. de Muralt werd tot Kamerlid gekozen en ontving gelukwensen van Van 
Dalsum. Op zijn beurt bedankte De Muralt Van Dalsum in een persoonlijk schrijven 
voor zijn steun. Hij betreurde het dat Van Dalsum verloren had in Hontenisse, maar 
vroeg hem moed te houden: ‘De voortekenen wijzen toch op een kentering.’145

In de Staten verroerde Van Dalsum zich nog, toen binnen de Staten van 
Zeeland een nieuw college van Gedeputeerde Staten diende te worden gevormd, 
waarvoor men op woensdag 2 juli 1913 bijeen kwam. Na de herstemming in de 
statendistricten Goes, Middelburg en Vlissingen telde links of de liberale zijde 
eenentwintig gekozen leden, rechts of de confessionele zijde twintig gekozen 
leden en was er één ‘volkswiller’ of ‘vrij katholiek’, dat wil zeggen Hendrik Albert 
van Dalsum. Mocht Van Dalsum vóór kandidaten van de christelijke partijen 
kiezen, dan zouden de stemmen staken en was loting de weg om leden van 
Gedeputeerde Staten en voor de Eerste Kamer te kiezen. Van Dalsum pleegde 
voor deze keer overleg met enkele Statenleden van de liberale partij om de in 

Strooibiljet ‘Leve de Volkswil!’, 2 juli 1913 (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)
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146  De keuze van Sprenger (v. lib.), van Niftrik (v. lib.), Elenbaas (v. lib.) op 2 juni 1913 in plaats van de periodiek aftredende 
leden Gerlach (ar), Dieleman (ar) en Fruytier (k), vgl. DV. 200, 5 juli 1913. Het verslag van de gang van zaken werd enkel 
gevonden in De Volkswil. Het Hulsterblad gaf de feiten weer: ‘Bij deze drie stemmingen bekwamen de gekozenen ieder De Volkswil. Het Hulsterblad gaf de feiten weer: ‘Bij deze drie stemmingen bekwamen de gekozenen ieder De Volkswil. Het Hulsterblad
21 stemmen tegen 19 op de aftredende leden’, vgl. HB. nr. 2525, 5 juli 1913. Het vierde lid van G.S. werd De Casembroot 
(lib.). Tot buitengewoon lid werd benoemd Mr. J. Heyse (lib.), die ook advocaat van Van Dalsum was in het proces tegen 
burgemeester Frans van Waesberghe betreffende diens ‘valsch ambtsbericht’.

147  DV. nr. 200, 5 juli 1913. DV. nr. 200, 5 juli 1913. DV
148  ZK. 28 juni 1913. In DV. nr. 163.
149  DV. 204, 2 augustus 1913.
150  ZL. nrs. 1199 – 1203.
151  ZL. nr. 1200 over La Divina Commedia, Paradijs zang 6, 17; 25, 14-15; De Monarchia III.
152  DV. nr. 208, 30 augustus 1913. DV. nr. 208, 30 augustus 1913. DV
153  AOKH, VDA, afschrift brief van notaris Van Dalsum aan kardinaal van Rossum, Pasen 1914.
154  Ibidem; cursivering betreft de onderstreepte tekst in de brief.
155  OAK, VDA, afschrift brief van maart 1914 aan G. Brom en kaart van de redactie De Tijd aan Van Dalsum met het De Tijd aan Van Dalsum met het De Tijd

adres. Verder DV. nrs. 256 en 257.
156  KDC, Gisbert Brom-archief, inv. nr.174, toespraak bij de aanname van nieuwe leden op 11 juni 1902.
157  In elk geval ontmoetten zij elkaar op de bijeenkomsten van 1900, 1901, 1902, 1903 en 1906. Vgl. de leden- en presen-

tielijsten, KDC, Gisbert Brom-archief. Van Dalsum heeft dus ook Broms rede in 1902 aanhoord over de doelstelling 
van de Klarenbeekse Club: onderlinge vriendschap en samenwerking in het openbare leven.

een onderzoek naar hier (…). Ik ben zelfs bereid, mits op uw verzoek, naar Rome 
te komen, voor mijn eigen kosten, hoe weinig tijd ik ook heb en hoe zwak 
ook is mijn portemonnaie, en dit is voor de eere Gods en niet voor mij zelven. 
Door dit mijn laatste schrijven heb ik het mijne gedaan, dat God nu beslisse: 
De mensch wikt en God beschikt.’154

Van Dalsum kreeg geen antwoord op zijn brief.
Nadat eerst de hoogste leiding van de Nederlandse Kerkprovincie niet met 

hem wenste te communiceren en hij ook geen contact met Van Rossum kreeg, 
deed Van Dalsum – met medewerking van De Tijd die hem het adres gaf – een De Tijd die hem het adres gaf – een De Tijd
beroep op dr. Gisbert Brom, de eerste directeur van het Nederlands Historisch 
Instituut in Rome.155 Allereerst beriep hij zich in zijn brief op hun vriendschap 
van Klarenbeek, een doelstelling die Brom voor de leden van de Club vroeger 
zo onderstreept had.156 Blijkbaar had Van Dalsum nog enig vertrouwen in de 
voormalige voorzitter van de Klarenbeekse Club en voelde hij nog een band met 
hem.157 Brom bleek geschrokken van de brief. Voor hem stond een andere Van 
Dalsum dan die hij gekend had. Van Dalsum schreef hem:

 ‘Uit ‘Elf jaar notaris te Hulst’ verneemt U dat ik als notaris hier geen brood kan ‘Elf jaar notaris te Hulst’ verneemt U dat ik als notaris hier geen brood kan ‘Elf jaar notaris te Hulst’
verdienen tengevolge, in laatste instantie, van de leiding van de geestelijk-
heid tegen mij. De ondergrond is veelvuldig, maar de haat tegen mij heeft een 
oorzaak, de afgunst tegen mij, jegens Gods genade, dezelfde ondeugd alsoo 
die vanuit het Joodsche heiligdom trachtte te vernietigen den persoon en het 
werk van Christus.’ 

Deze omslag bij Van Dalsum – ‘de afgunst tegen mij, jegens Gods genade’ – komt 
later in deze studie aan de orde. Nu is het van belang vast te stellen, dat Van 
Dalsum zich in de brief uitte over zijn vermeende zending. Bij de brief werden 
enkele nummers gevoegd van De Volkswil, de grondregels van De Volkswil, de grondregels van De Volkswil De Volkswil en de De Volkswil en de De Volkswil
encycliek van Pius X van 4 oktober 1903, waarin Van Dalsum enkele passages 
met blauw potlood had aangestreept. Van Dalsum schreef Brom over wat er in 
het verleden had plaatsgevonden, ook dat hij onafhankelijk gebleven was: ‘Alle 

Vanaf dit moment komen we bij Van Dalsum in steeds sterkere mate een reli-
gieuze duiding van de geschiedenis en van zijn eigen leven tegen. God maakte 
het hem tot een plicht op te treden als rechter om daarmee een einde te maken 
aan de macht van een partij die steunde op de geestelijkheid. De sleutelpositie die 
hij had, zag hij als een teken van God: ‘Wij, door kennis van Gods wegen, zagen in 
de loop van de gebeurtenissen geen menselijk toeval, maar een daad van God.’147

Zoals we verderop zullen zien, werd Van Dalsum in deze tijd sterk door Bossuets 
theologie beïnvloed.

Eind juni, twaalf dagen na de door Van Dalsum verloren Kamerverkiezing van het 
district Hontenisse, werd door de gefuseerde Zeeuwsche Koerier bekend gemaakt Zeeuwsche Koerier bekend gemaakt Zeeuwsche Koerier
dat Van Dalsums brochure Er is geene op de Index was geplaatst.Er is geene op de Index was geplaatst.Er is geene 148 Het werk was 
doodgezwegen, aldus Van Dalsum. ‘Ce n’est que la vérité qui blesse, maar op 
wiens verzoek is het op de Index geplaatst ?’149 Van Dalsum heeft het antwoord 
nooit geweten. Zelandia greep de veroordeling aan om Van Dalsum verder te 
neutraliseren. De redacteur legde in een reeks artikelen omstandig uit welke 
werkwijze de kardinalen bij een boekenbeoordeling volgden, wat een boeken-
verbod inhield en welk een goede zaak dit in het verleden was geweest, zowel in 
het Romeinse keizerrijk als in de kerkgeschiedenis.150 Volgens Zelandia werd in Zelandia werd in Zelandia La 
Divina Commedia het pauselijk gezag juist verdedigd en werden door Dante geen Divina Commedia het pauselijk gezag juist verdedigd en werden door Dante geen Divina Commedia
misstanden aan de kaak gesteld. De krant betichtte Van Dalsum van een valse 
voorstelling van zaken als zou hij in zijn brochure Dante gevolgd hebben.151

Op 13 augustus 1913 zocht Van Dalsum contact met kardinaal Van RossumOp 13 augustus 1913 zocht Van Dalsum contact met kardinaal Van RossumOp 13 augustus 1913 zocht Van Dalsum , niet 
wetend dat Van Rossum deel had uitgemaakt van de Congregatio generalis van de 
Index, die zich over zijn brochure gebogen had. Bijgevolg had Van Rossum daar-
door een zwijgplicht. Van Dalsum vroeg tevergeefs om een onderhoud in Wittem, 
maar de kardinaal liet niets van zich horen en vertrok op 23 augustus naar Italië.152

Rond Pasen 1914 waagde Van Dalsum een nieuwe poging om Van Rossum te spre-
ken. Het was naar zijn zeggen zijn vijfde poging, maar ook deze keer koesterde hij 
ijdele hoop. Hij noemde in zijn brief de strijd tegen het modernisme, die in de kerk 
woedde, maar

  ‘gevaarlijker nog dan dit is het Politieke Christendom. (…) Hier in het katho-
lieke kanton Hulst heeft deze geest gebaard een anti-christelijk katholicisme, 
ik ben in Nederland in het algemeen, en hier in het bijzonder, de eenige krach-
tige bestrijder van dit anti-christelijk katholicisme, met gevolg, dat ik vogel-
vrij ben verklaard in de Kerk van Nederland, die daardoor niet mij onteert 
maar zichzelve. Ik sta hier als een schaap onder de wolven (Mat. 10:16).153

Doof voor mijne betoogen zijn gebleven Mgr. Leijten van Breda, Mgr. van 
de Wetering van Utrecht die mij zelfs schreef dat hij niet genegen is mijne 
brieven te beantwoorden, dat is mijn verzoek om recht en onderzoek, doof zijt U mijn verzoek om recht en onderzoek, doof zijt U mijn verzoek om recht en onderzoek
gebleven tot hiertoe, en niettegenstaande het woord bij 1Tim. 5:8 en Ecc. 11:7: 
Berisp niemand voor gij onderzoek hebt gedaan. Ik smeek U, wil toch bevelen 



322 323

158  AOKH, VDA, brief van Gisbert Brom aan Van Dalsum van 27 maart 1914.
159  DV. nr. 284, 13 februari 1915 n.a.v. het overlijden van Gisbert Brom DV. nr. 284, 13 februari 1915 n.a.v. het overlijden van Gisbert Brom DV .
160  DV. nr. 221, 29 november 1913. DV. nr. 221, 29 november 1913. DV
161  DV. nr. 204, 2 augustus 1913. DV. nr. 204, 2 augustus 1913. DV

Van Dalsums verdediging van de Déclaration in 1911, die in de kern die van 
Maumus was, riep zowel in het katholieke Zelandia als in het protestantse De 
Zeeuw felle reacties op en zorgde ook voor enige deining in het katholieke, 
regionale Zelandia. Van protestantse zijde protesteerde de redactie van De Zeeuw
(C.H.U.) tegen Van Dalsums verdediging. Dit gaf Van Dalsum aanleiding zich ook 
te richten tot de antirevolutionairen, omdat zij zich volgens hem op verkeerde 
gronden keerden tegen de Déclaration.

De publicatie van Van Dalsums artikelen in de brochure Er is geene tegenstel-
ling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie in 1912 ling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie in 1912 ling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie
veroorzaakte dit keer geen ophef. Toch gaf de brochure aanleiding tot heimelijke 
kerkelijke maatregelen tegen Van Dalsum. De paters redemptoristen die in de 
eerste twee weken van januari 1913 een volksmissie in Hulst moesten verzorgen, 
werden erop voorbereid hoe zij zich tegenover Van Dalsum dienden op te stellen. 
Dit gebeurde volgens de instructie die de redemptoristen vooraf van vicaris-generaal 
Hopmans hadden ontvangen. In februari 1913 werd in het geheim een kerkelijk 
proces tegen Van Dalsums brochure gestart naar aanleiding van een brief van 
Chr. Boomaars CssR, directeur van het retraitehuis in Seppe. Hij verzocht de 
Congregatie van de Index om Van Dalsums brochure te veroordelen, omdat naar zijn 
mening hierin overal stelling 24 van de Syllabus werd verkondigd en de scheiding van Syllabus werd verkondigd en de scheiding van Syllabus
kerk en staat werd verdedigd. Consultor Lorenzo Janssens adviseerde in zijn votum 
de vergadering van kardinalen de brochure op de Index te plaatsen. Een decreet zou 
in zijn ogen beschouwd kunnen worden als een plechtige goedkeuring van het 
doortastend optreden van de uitnemende bisschop van Breda en een blijk zijn 
van niet geringe steun. Onder het voorzitterschap van kardinaal Francesco Della 
Volpe werd de brochure op 16 juni 1913 veroordeeld en op de Index Librorum 
Prohibitorum geplaatst. Eén dag voor de verkiezingen om de Tweede-Kamerzetel 
van het district Hontenisse.

De verkiezingsstrijd om de Tweede-Kamerzetel van het district Hontenisse 
op 17 juni 1913 bracht verduidelijking in Van Dalsums politieke standpunten. 
Hij bekende openlijk zich meer tot het vrijzinnig liberalisme aangetrokken te 
voelen dan tot de confessionele programma’s. Daarmee gaf hij zijn katholieke 
tegenstanders gelegenheid zich feller tegenover hem af te zetten. Van Dalsum 
verloor de verkiezingsstrijd.

richtingen en partijen hebben getracht mij tot hen over te halen, maar tevergeefs: 
ik ben steeds mijzelven gebleven, dat is Roomsch in merg en been.’

Vanaf de Via dei Greci in Rome reageerde Gisbert Brom duidelijk en afgemeten. 
Hij schreef zich om persoonlijke en zakelijke redenen niet met de zaak te kunnen 
inlaten. De hem toegezonden ‘schrifturen en drukwerken’ werden geretourneerd. 
Hij distantieerde zich van zijn vroegere vriend en sprak hem vermanend toe:

‘Naardien U zich in genoemden brief op den oude vriendschapsrelatie 
beroept, meen ik U eerlijk te mogen en te moeten zeggen, dat u helaas 
niet meer op de goeden weg zijt. Daarom wensch en bid ik van harte, 
dat U met Gods hulp en licht spoedig geheel tot inkeer moogt komen. 
Dit zou veel kwaad doen ophouden en Uzelf onder elk opzicht ten zegen 
verstrekken.’158

Daarmee werd het contact met Brom volledig verbroken. Toen Brom een jaar 
later overleed, bleek het medeleven van Van Dalsum niet groot, teleurgesteld als 
hij was nu hij ook uit zijn vroegere vriendenkring geen hulp kreeg.159

Na de Kamerverkiezing leek van de zijde van de geestelijkheid in de Hulster-
parochie meer rust gebracht te worden. Deken Brouwers vroeg de weduwe Vlassenroodparochie meer rust gebracht te worden. Deken Brouwers vroeg de weduwe Vlassenroodparochie meer rust gebracht te worden. Deken Brouwers vroeg
om de kerk weer te bezoeken. Van Dalsum hoopte op meerdere verzoenings-
pogingen, ook voor hem zelf. Van theologen, pastoors en dominees mocht immers 
verwacht worden dat zij door hun levenswijze lieten zien wat het geloof betekende.160

Uit zichzelf zou hij de eerste stap naar de bisschop niet zetten, zeker niet nu zijn 
problemen met de katholieke kerk nog groter waren geworden.161

Besluit

Voor de beantwoording van de hoofdvraag is het belangrijk vast te stellen dat 
Van Dalsum in publicaties en in lezingen over de vermeende tegenstelling tussen 
de beginselen van de Franse Revolutie en die van het evangelie de theologische 
verdediging van de Déclaration volgde van de dominicaan Elisée Vincent Maumus. Déclaration volgde van de dominicaan Elisée Vincent Maumus. Déclaration
In navolging van Maumus beriep Van Dalsum zich op Thomas, Bellarminus 
en Suarez. Hoewel Maumus met zijn visie in Frankrijk aanleiding gegeven had 
tot heftige reacties van rechts-katholieke kringen, was daar geen kerkelijke 
aanklacht op gevolgd. De reden hiervoor moet gezocht worden in het pontifi caat 
van Leo XIII. Deze paus had een warme persoonlijke belangstelling getoond 
voor het werk van de ‘abbés démocrates’, die het Ralliement hadden aanvaard en de 
kerk trachtten te leren omgaan met de moderniteit. Met het pontifi caat van Pius X 
veranderde het kerkelijke klimaat. Gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag en 
de afwijzing en verdachtmaking van alles wat met moderniteit van doen had, 
voerden de boventoon.
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1  DV. nr. 215, 18 oktober 1913. DV. nr. 215, 18 oktober 1913. DV

De verwachting van de Eindtijd 
(1913-1933)

 ‘Als godsdienst niet meer dient het zieleleven doch de wereldlijke doeleinden en 
partijbelangen, is die godsdienst dan wel in staat om het cement te vormen dat de 
beschaving stevigt?’ (Van Dalsum, DV/288)

Dit hoofdstuk behandelt de theologie van Jacques-Bénigne Bossuet die Van Dalsum 
vanaf 1913 sterk beïnvloedde. Verder wordt aandacht gegeven aan Van Dalsums 
protest tegen het oplevend antisemitisme in regionale katholieke bladen in 1913 en 
aan zijn grote aandacht voor het Jodendom in het niet uitgegeven manuscript Het 
Strafgericht der Tijden. Van Dalsum sloot zich in deze periode aan bij kleine, rechtse, 
landelijke partijen. Hij nam vervroegd afscheid van de politiek, toen de Eerste 
Kamer een garantiestelling verleende voor de aanleg van de drinkwaterleiding in 
Zeeuws-Vlaanderen.

De invloed van de theologie van Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704)

In het najaar van 1913 herstelde Van Dalsum zich enigszins van de kerkelijke 
veroordeling en zijn politieke nederlaag. Zijn notariaat vaarwel zeggen en Hulst 
verlaten wilde hij absoluut niet, ondanks alle kwaad dat hij van zijn eigen kerk te 
verduren had gehad. In een antwoord aan zijn vriend De Graef berichtte hij trouw verduren had gehad. In een antwoord aan zijn vriend De Graef berichtte hij trouw verduren had gehad. In een antwoord aan zijn vriend De Graef
te willen blijven aan zijn geloof en niet te willen overgaan naar een andere kerk, 
indachtig het woord van Thomas à Kempis: wie alle dingen verstaat zoals ze zijn, 
niet zoals men er gewoonlijk over spreekt of denkt, die is waarlijk wijs en heeft 
meer van God geleerd dan van mensen.1 Hij verwees ook naar het verhaal van de Het einde van het Romeinsche Staatsrecht. Tekening van Willem Hoogenbos voor Van Dalsums manuscript 

Het Strafgericht (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)

7
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2  De Navolging, 2e boek, vers 7. 
3  NR. nrs. 286 en 290.
4  Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie, 146-147.
5  Tans, Bossuet en Hollande, 123 en 163.
6  Tans, Bossuet en Hollande, 164-165.
7  Tans, Bossuet en Hollande, 164.
8  Tans, Bossuet en Hollande, 158, 164.
9  Lecanuet, L’Église de France (t. II) 465.L’Église de France (t. II) 465.L’Église de France
10  Zie de vijfde paragraaf van hoofdstuk 3 over de kerkelijke reactie op het sociale vraagstuk.
11  NR. nrs. 284, 285, 290; zinspelingen hierop in NR. nr. 281.
12  Jacquinet, Bossuet, 454.Bossuet, 454.Bossuet
13  Jacquinet, Bossuet, 454.Bossuet, 454.Bossuet
14  Vgl. Plekhanov, Fundamental problems, 174.
15  Jacquinet, Bossuet, 564-566. Bossuet, 564-566. Bossuet
16  Jacquinet, Bossuet, 454.Bossuet, 454.Bossuet

ontvankelijk was voor wat Naudet en Lemire benadrukten. Bij Bossuet vond hij 
aanknopingspunten voor zijn opvattingen over een christelijke levenshouding en 
een visie op de bijbel. Bossuet bood hem een kijk op het verloop van de geschiedenis 
en de plaats van het jodendom daarin en leerde hem de oorzaak van het kwaad in de 
wereld bij de mens te zoeken. In Bossuets beschrijving van het farizeïsme las hij een 
parallel met de geloofsbeleving van veel christenen van zijn dagen. 

Vandaar dat eerst wordt stil gestaan bij de inhoud van Bossuets Discours sur 
l’Histoire universelle en Sermon sur la Providence. Vervolgens wordt nagegaan hoe Van Sermon sur la Providence. Vervolgens wordt nagegaan hoe Van Sermon sur la Providence
Dalsum met de visie van Bossuet omging en in hoeverre hij diens antisemitisme 
overnam. Hierna komt de verdieping van zijn denken over het jodendom aan de 
orde op een moment dat in enkele regionale katholieke kranten sprake was van 
een oplevend antisemitisme. Ten slotte wordt aandacht besteed aan zijn belang-
stelling voor het zionisme. 

De kerngedachte in de Discours sur l’Histoire universelle

Voor een juiste opvatting van de geschiedenis diende men volgens Bossuet de 
opkomst en neergang van de grote rijken te bestuderen.11

 ‘Want diezelfde almachtige God die de samenhang van het universum heeft 
geschapen, diezelfde God wilde ook dat het verloop van de menselijke geschiedenis 
zijn vervolg zou hebben, dat mensen en volkeren kwaliteiten zouden krijgen 
waarvoor ze bestemd waren, en dat, met uitzondering van enkele uitzonderlijke 
gebeurtenissen waarvan God wilde dat alléén Zijn hand er in zou verschijnen, er 
géén verandering bestaat die zijn oorzaken niet in eerdere eeuwen had.’12

Met andere woorden, de verschillende gebeurtenissen waren uit zichzelf verklaar-
baar en moesten ook zo bestudeerd worden. Echter, wie de menselijke geschiedenis 
ten volle wilde begrijpen diende hoger te grijpen!13 Alles hing uiteindelijk af van de 
geheimen van de goddelijke Voorzienigheid. God hield vanuit de hoogste hemelen 
de teugels van alle koninkrijken vast in handen.14 Er was geen sprake van toeval 
of geluk; spreken hierover wees slechts op onze onwetendheid, aldus Bossuet.15 De 
geschiedenis kende uiteindelijk één doel: de voorbereiding van Gods koninkrijk en 
de triomf van het evangelie.16

bekering van de jood Abraham in Boccacio’s Decamerone om te laten zien dat Gods Decamerone om te laten zien dat Gods Decamerone
wegen vaak anders waren dan mensen dachten.2

Dat Gods wegen vaak anders waren dan mensen dachten, vond Van Dalsum 
terug bij Jacques-Bénigne Bossuet. Na zijn verkiezingsnederlaag en de plaatsing 
van zijn brochure Er is geene op de Index kwam er tijd voor bezinning. Van Er is geene op de Index kwam er tijd voor bezinning. Van Er is geene
Dalsum noemde Bossuet pas laat als zijn inspiratiebron. Eerst in maart 1915, in 
de laatste nummers van Het Natuurrecht, sprak hij openlijk over het belang van Het Natuurrecht, sprak hij openlijk over het belang van Het Natuurrecht
Bossuets visie op de geschiedenis.3

Bossuet, geboren in 1627 in Dijon en gestorven in 1704 in Parijs, was slechts 
een jaar bisschop van Condom in de Gascoigne, toen Lodewijk XIV hem in 
1670 tot leraar en opvoeder van de dauphin aanstelde. Zijn levenswerk bestond 
echter niet in het opvoeden van de dauphin, al ontstond hieruit zijn Discours sur 
l’histoire universelle jusqu’à l’empire de Charlemagne. Belangrijk voor Bossuet was 
de bestrijding van het protestantisme. Zonder het protestantisme zouden er zelfs 
geen Bossuet en geen Fénélon hebben bestaan, aldus Groen van Prinsterer.4 In 
1681 werd Bossuet bisschop van Meaux. Hij verwierf een grote bekendheid als 
redenaar en predikant bij bijzondere gelegenheden. Zeker zo bekend werden zijn 
toespraken bij begrafenissen van vorstelijke personen en vrienden.

Het was niet vreemd dat Van Dalsum Bossuet kende. De ‘abbés démocrates’ citeer-
den Bossuet regelmatig. In en buiten Frankrijk kregen Bossuets publicaties aandacht 
en waardering, ook nog lang na zijn dood. Al tijdens zijn leven vonden zijn preken 
en zijn Discours een warm onthaal in het toenmalige Holland, zo lezen we bij Tans.Discours een warm onthaal in het toenmalige Holland, zo lezen we bij Tans.Discours 5

Bij protestanten bestond vooral waardering voor de onwrikbare bijbelse uitgangs-
punten en de morele strengheid. Op de predikantenopleidingen zagen, aldus Tans, 
vóór- en tegenstanders van Descartes in de leer van Bossuet over de Voorzienigheid 
aanknopingspunten om het bovennatuurlijke te plaatsen tegenover de methodo-
logische twijfel, om de kloof tussen geloof en wetenschap te overbruggen of om 
de pantheïstische godsopvatting van Spinoza te bestrijden. In de achttiende eeuw 
verminderde de invloed van Bossuet in protestantse kringen, al maakten verschil-
lende predikanten van naam gebruik van zijn preken.6 Volgens Tans beschouwde 
men Bossuet tot in de eerste helft van de negentiende eeuw als een tijdgenoot. Pas 
later nam men afstand van hem.7 In katholieke kringen hield men hem langer in 
ere, maar ook hier geraakte Bossuet geleidelijk op de achtergrond.8

In een tijd waarin het devotionalisme in katholiek Europa een grote opgang 
kende, wezen in Frankrijk christen-democraten zoals Naudet en Lemire op het 
belang van een persoonlijk geloofsleven. In feite waren zij, zoals Lecanuet het 
omschreef, allereerst kanselredenaars en verkondigers.9 Bij excessen in het devo-
tionele geloofsleven van die dagen werd in hun kringen weemoedig gewezen op 
Bossuet en Pascal.10 Voor Van Dalsum was een uiterlijke godsdienstbeleving een 
gruwel, wanneer deze niet verbonden was met een innerlijke geloofsbeleving. In 
een klimaat van soms overdreven uiterlijke devotionaliteit, dat bij bedevaarten
 teveel nadruk legde op het miraculeuze, is het niet verwonderlijk dat ook hij 
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De betekenis van de geschiedenisopvatting van Bossuet voor Van Dalsum 

Nu alle gebeurtenissen in de wereld door God gebruikt werden om de mens te 
vormen en te kastijden en hem voor te bereiden op het toekomstige leven, moest 
de gelovige volgens Bossuet leven in de constante verwachting van Christus’ 
wederkomst: ‘Jésus-Christ leur montre une vie future; et les tenant suspendus 
dans cette attente, il leur apprend à se détacher de toutes les choses sensibles. (...) 
Alors le ciel est promis à ceux qui souffrent persécution pour la justice.’28

Nog nadrukkelijker dan in de Discours wees Bossuet in zijn Discours wees Bossuet in zijn Discours Sermon sur la 
Providence op de ware christelijke levenshouding. ‘Dieu veut que nous vivions au 
milieu du temps dans une attente perpétuelle de l’éternité’ en waarom? ‘Pour nous 
tenir toujours en attente du grand jour de l’éternité (...), où Dieu (...) mettra par un 
dernier jugement la justice et l’impiété dans les places qui leur sont dues.’29

Een gelovige zou op twee manieren met deze verwachting van de eindtijd 
kunnen leven. Allereerst hoopvol en blijmoedig: ‘la promesse du Fils de Dieu sera 
toujours subsistante jusqu’ à la consommation des siècles; (...) les mêmes promes-
ses nous assurent la vie future’.30 Hier lag de nadruk op de zekerheid en de triomf 
van het evangelie zoals Bossuets verhandeling in het verleden ook gebruikt werd, 
bijvoorbeeld in de strijd tegen de aanhangers van Descartes of Spinoza. 

Men kon echter ook een pessimistischer levenshouding aannemen. Ook voor 
dit laatste waren in de Discours aanknopingspunten te vinden. Zo wees Bossuet Discours aanknopingspunten te vinden. Zo wees Bossuet Discours
herhaaldelijk op de menselijke ijdelheid, omdat sinds Abrahams tijd onwetend-
heid en blindheid zich meester hadden gemaakt van de mens.31 De opkomst en 
neergang van de grote rijken, die alle, inclusief Rome, instrument in Gods hand 
waren geweest, moesten de mens nederig stemmen. Zij droegen op verschillende 
manieren wel bij aan het welzijn van de godsdienst en aan de meerdere glorie 
van God, zoals God zelf door Zijn profeten had voorzegd.32 Echter, hun neergang 
moest de mens wel somber stellen, zo sprak Bossuet tot zijn leerling: ‘Wanneer 
men het verval van al deze rijken ziet dan bekruipt ons bij deze ontluistering 
wel het gevoel dat er niets standvastig is onder de mensen en dat onzekerheid en 

Deze opvatting zei Van Dalsum te delen.17 Elke gebeurtenis kende een eigen doel 
en al deze doelen samen verwezen naar de uiteindelijke bestemming van de 
wereld: Gods koninkrijk van rechtvaardigheid. Soms was Gods hand zichtbaar, 
zo meende hij, bijvoorbeeld bij zijn verwijzing naar het zionisme.18

Bossuet illustreerde zijn opvatting met een verhandeling over de opkomst en 
neergang van de grote rijken. Hij zette voor zijn leerling de dauphin, de latere 
Lodewijk XV, uiteen hoe de wereldgeschiedenis verliep en wat het doel ervan 
was. In het eerste deel behandelde hij de verschillende tijdsperioden vanaf de 
schepping tot Karel de Grote en liet hij zien hoe alle gebeurtenissen, groot en 
klein, met elkaar samenhingen en uit elkaar konden worden verklaard, in het 
tweede en belangrijkste deel toonde hij aan hoe universeel godsdienst was en 
hoezeer godsdienst een blijvende waarde vormde bij de opkomst en neergang van 
de grote rijken: ‘Vous voyez comme les empires se succèdent les uns les autres, 
et comme la religion, dans les différents états, se soutient également depuis le 
commencement du monde jusqu’ à notre temps.’ In het derde deel besteedde hij 
aandacht aan verschillende grote rijken. 

Uiteindelijk kende het verloop van de geschiedenis, ‘la suite des choses’, 
volgens Bossuet maar één doel: de voorbereiding van Christus’ komst op aarde 
en de triomf van het evangelie en de Kerk. Zo ontwikkelde zich het verloop van 
de geschiedenis onder leiding van de goddelijke Voorzienigheid tot een keten van 
gebeurtenissen die elkaar opvolgden. We wisten van dit ‘wonderlijke mysterie’, 
omdat Gods Geest tot ons sprak in de Schrift.19 Voor wie het wilde zien en niet met 
blindheid was geslagen, moesten de geheimen van de goddelijke Voorzienigheid 
zichtbaar zijn in de grote gebeurtenissen.20 God bediende zich van grote rijken 
om door hen zijn rechtvaardigheid op te leggen.21 ‘Tout tombe, tout est abattu 
par la justice divine.’22 Het merendeel van deze grote rijken kende een noodzake-
lijke band met de geschiedenis van het volk van God. God bediende zich van de 
Assyrieërs en Babyloniërs om dat volk te kastijden, van de Perzen om het weer op 
de been te zetten, van Alexander en zijn eerste opvolgers om het te beschermen, 
van Antiochus de Grote en zijn opvolgers om het op de proef te stellen, van de 
Romeinen om het zijn vrijheid tegenover de Syrische koningen te doen bewaren. 
Tot Jezus Christus waren de Joden onder Romeinse heerschappij gebleven. Toen 
de Joden hem hadden miskend en gekruisigd, hadden diezelfde Romeinen zich 
geleend voor de goddelijke wraak en dit ‘ondankbare volk’ uitgeroeid.23 Titus 
was niet minder dan Nabuchodonosor, een door God gezondene.24 Jeruzalem 
werd verwoest en het joodse volk verstrooid.25 Gods belofte aan het volk van 
Abraham ging over naar de heidenen.26 Ook het heidense Rome maakte op zijn 
beurt kennis met Gods wraak. Het geheime oordeel van God over het Romeinse 
rijk en Rome zelf was door de Heilige Geest aan Johannes geopenbaard, zoals in 
zijn Apocalyps was uiteengezet.27 Uit de as van het heidense Rome verrees een 
christelijk Rome en ving de triomf van kerk en evangelie aan.
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Het farizeïsme in de Discours

Bossuet schreef zijn Discours om op het belang en de onmisbaarheid van de gods-Discours om op het belang en de onmisbaarheid van de gods-Discours
dienst te wijzen. Ook voor Van Dalsum was godsdienst een wezenlijk element 
van beschaving: ‘De staat van beschaving is die waarin een volk bezit de zin voor 
het schone, voor de kennis van het ware en voor het begrip van het goede.’ Deze 
kwaliteiten berustten naar zijn mening uiteindelijk op de godsdienst.36 Er diende 
echter wel sprake te zijn van een waarachtig geloof en niet van ‘dode zielen’. 
Farizeeërs waren voor Van Dalsum een voorbeeld van onwaarachtig geloof. Hij 
verwees in het laatste nummer van Het Natuurrecht naar de betreffende passage Het Natuurrecht naar de betreffende passage Het Natuurrecht
in de Discours. De farizeeërs werden er enerzijds beschreven als mensen die de 
zuiverheid van de leer bewaakten en een strenge naleving van de Wet propageer-
den, anderzijds als mensen met een mateloze ambitie: 

 ‘A la fi n, l’ambition se mit parmi eux. Ils voulurent gouverner, et en effet ils 
se donnèrent un pouvoir absolu sur le peuple: ils se rendirent les arbitres de 
la doctrine et de la religion, qu ‘ils tournèrent insensiblement à des pratiques 
superstitieuses, utiles à leur intérêt et à la domination qu’ils voulaient établir 
sur les consciences; et le vrai esprit de la loi était prêt à se perdre.’37

Als afstammelingen van Abraham waanden zij zich boven alle anderen verheven: 
‘ils se croyaient saints par nature, et non par la grâce: erreur qui dure encore 
parmi eux.’38

Dit door Bossuet geschetste beeld van de farizeeër die zich beriep op zijn afstam-
ming was voor Van Dalsum het symbool van de gelovige die meende een goede 
gelovige te zijn, wanneer hij zichtbaar zijn godsdienstplichten vervulde. Hier was 
sprake van een onwaarachtig geloof.39 Of zoals Bossuet het verwoordde: ‘L’esprit 
de vérité n’est plus parmi eux.’40 Ingetogenheid en gebed waren vereist voor een 
christelijke levenshouding. ‘Une personne sans oraison est un corps sans âme.’41

Van Dalsum achtte het wezen van het geloof ook aangetast doordat de katholieke 
naam verbonden werd met allerlei sociale ‘strevingen van geheel stoffelijke aard’, 
bijvoorbeeld in de coöperatieve aan- en verkopen, in handelszaken, in veefokkerij-
en en ambtenarenverenigingen, in politieke stromingen in gemeente, provincie en 
staat. Het geloof stierf daardoor ‘in de harten’.42 Een mens met ‘een dode ziel’ kende 
niet meer de vrede van de genade van God.43 Wat ‘het laat-farizeïsme’ overkwam, 
de verwoesting van stad en tempel, zal ook een onwaarachtig geloof overkomen. 
Zoals het ‘laat-farizeïsme’ werd veroordeeld, zo zullen ook onwaarachtige gelovigen 

onrust eigen is aan het menselijk handelen.’33 Deze sombere levenshouding die 
hij aantrof bij Bossuet, kleurde Van Dalsums verwachting van de eindtijd. Veel 
christenen en christelijke landen kenden in zijn ogen een uiterlijke godsdienst-
beleving en hechtten aan ‘les choses sensibles’, zoals in Jezus’ tijd de farizeeërs.34

Dus moet men Gods oordeel en Gods wraak vrezen. 
De gelovige die leefde vanuit een ‘attente perpétuelle’ diende doorzettings-

vermogen te tonen om de tijdelijke problemen te boven te komen. Volgens 
Bossuet was een van de grootste geheimen van het geestelijk leven dat de H. 
Geest een mens niet enkel doorheen het licht, maar ook door de duisternis leidt: 
‘Je dis, bien plus, que cette voie crucifi ée est nécessaire.’35

Wat las Van Dalsum over het farizeïsme in de Discours ?

Het kind wijzer dan de geleerdheid. Tekening van Willem Hoogenbos voor Van Dalsums manuscript Het 
Strafgericht Strafgericht (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)(Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)
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Herlevend religieus antisemitisme in twee regionale katholieke 
bladen in Zeeland (1913)

Van Dalsum sprak niet van een moord op God of over de vervolging en de zwerf-
tocht van de joden als gevolg van Gods straf. Hij onderscheidde zich hiermee van 
een oplevend antisemitisme in twee katholieke bladen in Zeeland.

Het oplevende antisemitisme in regionale katholieke bladen in 1913 kende 
een Nederlandse voorgeschiedenis, die in enkele hoofdlijnen dient te worden 
weergegeven. 

Katholieken en joden vormden in de achttiende en negentiende eeuw minder-
heidsgroepen binnen de Nederlandse bevolking. Eerst in de grondwet van 1798 
werden deze minderheden gelijk gesteld met de andere bevolkingsgroepen. 
De liberale grondwet van Thorbecke van 1848, waarin alle godsdiensten gelijk 
werden gesteld, maakte deze rechten defi nitief en daardoor kregen deze minder-
heidsgroepen een eigen ruimte binnen de Nederlandse samenleving. Het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 bood de katholieke minderheidsgroep 
de mogelijkheid om met kerkelijke steun deze ruimte meer vorm te geven en in 
te kleuren. Terwijl de devotioneel gekleurde geloofsopbloei werd verrijkt door 
een zich steeds verder uitbreidende zorg voor armen, zieken en volksonderwijs, 
werd de schoolstrijd het politieke meetinstrument van het katholieke emancipatie-
proces. Tevens nam de paus in de tweede helft van de negentiende eeuw een 
steeds centraler positie in bij de Nederlandse katholieken, omdat hij in hun 
ogen de status van martelaar kreeg.53 Voor allerlei zaken en belangen werd een 
beroep gedaan op de paus, wiens prestige en ambt garant stonden voor een juist 
antwoord. De kerkelijke steun vanuit Rome hield echter ook waarschuwingen 
in voor de moderniteit. Encyclieken veroordeelden het liberalisme, socialisme en 
de vrijmetselarij. De aanvankelijke steun die de liberalen van katholieken onder-
vonden in de Nederlandse politiek, verdween hiermee om plaats te maken voor 
argwaan en gereserveerdheid tegenover liberalen vanwege de antigodsdienstige 
opstelling van het kabinet-Kappeyne van de Copello (wetsvoorstel betreffende 
openbaar lager onderwijs 1878). Binnen deze conservatief katholieke kringen 
stond men huiverig tegenover de liberale vernieuwingen en vreesde men een 
nog verdere modernisering van de samenleving. Het solidariteitsgevoel met de 
joden als de andere minderheidsgroep verdween en de tolerantie tegenover hen 
nam af, mede onder invloed van buitenlandse antisemitische literatuur en anti-
semitische campagnes in door jezuïeten geleide Vaticaanse bladen als Osservatore 

worden veroordeeld. Gods oordeel en Zijn wraak zullen ook een onwaarachtige 
kerk en het christelijke westen, voorzover het door een ‘verpolitiekt christendom’ 
wordt gekenmerkt, te wachten staan.44 De Messiaanse eindverwachting en Gods 
oordeel over de wereld, zoals in de Discours wordt verwoord, werden vervolgens Discours wordt verwoord, werden vervolgens Discours
door Van Dalsum overgenomen en in de laatste nummers van Het Natuurrecht en Het Natuurrecht en Het Natuurrecht
enkele latere publicaties aan de christelijke wereld voorgehouden.45

Het antisemitisme in de Discours: le déicide

Bossuet mocht dan buiten Frankrijk erg bekend zijn, zijn bekendheid betekende 
niet dat onderzoek werd gedaan naar de mogelijke invloed van zijn werk op het 
antisemitisch denken in Europa. Veel passages in de Discours zijn antisemitisch.Discours zijn antisemitisch.Discours

Omwille van de duidelijkheid en herkenbaarheid van de verschillende vormen 
van antisemitisme houden we ons aan de benamingen en omschrijvingen van 
Poorthuis en Salemink.46 Bij Bossuet is niet alleen sprake van een theologisch 
antisemitisme (afwijzing van het joodse geloof) en een substitutietheologie (het 
christendom heeft het jodendom als uitverkoren volk vervangen), maar zeker 
ook van religieus antisemitisme: hij oordeelde negatief over álle joden en vond 
het terecht dat zij door de verwerping van Jezus als Messias gestraft werden met 
verstrooiing en vervolging over de gehele wereld. Dé joden waren verantwoor-
delijk voor de godsmoord: ‘C’était le plus grand de tous les crimes; crime jusqu’a-
lors inouï, c’est-à-dire le déicide, qui aussi a donné lieu à une vengeance dont le 
monde n’avait vu encore aucun exemple.’47 Bossuet kende echter geen eeuwig 
zwervende jood als symbool van Gods straf: ‘Les Juifs reviendront un jour, et ils 
reviendront pour ne s’égarer jamais.’48

De vraag is nu of Van Dalsum dit religieuze antisemitisme deelde. Dit bleek 
niet het geval te zijn. In tegenstelling met Bossuet lezen we bij Van Dalsum, bij 
zijn verwijzing naar het deel van de Discours waarin gesproken werd over bekeer- Discours waarin gesproken werd over bekeer- Discours
de joden en andere volken die met het evangelie in contact waren gekomen (zij 
zijn kinderen van Abraham geworden door het geloof, niet naar het vlees)49, 
geen spoor van haat tegen of afkeer van joden. Waar Bossuet verder voortdurend 
het héle joodse volk veroordeelde, zei Van Dalsum dat het om een klein deel 
der joden ging, ‘het laat-farizeïsme’. Van Dalsum gebruikte daarbij geen scherpe 
bewoordingen, terwijl in de retorische teksten van Bossuet voortdurend een 
scherpe beschuldiging en een luide roep om wraak over de joden klonken: ‘Leur 
désolation ne sera pas moindre que leur crime’ en zelfs ‘il faut qu’ils périssent.’50

Een commentator als Jacquinet schreef de laatste uitroep toe aan een christen uit 
die tijd en niet aan de boosheid van Bossuet. Echter, veel uitspraken van Bossuet 
in de Discours bevatten een harde veroordeling, bijvoorbeeld: ‘Enfi n le Christ a Discours bevatten een harde veroordeling, bijvoorbeeld: ‘Enfi n le Christ a Discours
paru avec tous les caractères que la tradition des Juifs reconnaisait, et leur incré-
dulité n’a plus d’excuse’51, ‘la colère de Dieu sur les Juifs’, ‘l’objet de sa haine’ en 
‘les Juifs, par leur malice obstinée attirent la vengeance de Dieu’.52
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Industrialisierung die weltanschauliche Desorientierung anstieg, brauchte auch der Katholizismus die Juden -allerdings 
nicht nur sie- als Sündenböcke für die modernen Zeitübel.’ Altermatt, Katholizismus und Antisemitismus, 99.

66  ZL. nr. 1230, 15 oktober 1913.
67  Ibidem. Mogelijk was dit een verwijzing naar Mr. E.E. van Raalte, die minister van Justitie was in het vrijzinnig libe-

rale kabinet-De Meester (1905-1908) en uit een joodse familie stamde.

citaten van andere antisemitische schrijvers ging het de auteur van Zelandia er Zelandia er Zelandia
niet om de joden van politiek misbruik van het Beilisproces te beschuldigen ten 
faveure van de zionistische beweging. Het waren louter antisemitische uitspraken, 
waaraan Zelandia zich al eerder had bezondigd door bij haar beschouwingen over Zelandia zich al eerder had bezondigd door bij haar beschouwingen over Zelandia
de katholieke pers te waarschuwen voor liberalisme en socialisme en daarbij op 
te merken – in het artikel ‘Een voorbeeld uit den vreemde’ – dat de Oostenrijkse 
pers in 1894 bijna geheel in joodse handen was, ‘die het volk verpesten door de 
verspreiding van liberale ideeën’.63 Als een goede katholieke krant beschouwde 
Zelandia de Civiltà Cattolica als gezaghebbend.64 De artikelen in Zelandia vertolkten Zelandia vertolkten Zelandia
een algemeen levende huiver voor veranderingen en nieuwe denkbeelden, die in 
katholieke kringen in de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw 
bestond. De schuld voor deze veranderingen en denkbeelden (het liberalisme, 
de vrijmetselarij) werd ondermeer de joden aangewreven.65 Tegelijk wezen deze 
publicaties in Zelandia op een hardnekkig voortbestaan van een religieus en 
sociaal-politiek antisemitisme in Nederland na de eerdere discussies rond de 
eeuwwisseling en de duidelijke stellingname van Aalberse.

Waar toen in Nederland geprotesteerd werd tegen de aan het adres van Beilis 
uitgebrachte beschuldiging, sprak Zelandia van ‘onterecht kabaal’. Volgens de redac-Zelandia van ‘onterecht kabaal’. Volgens de redac-Zelandia
teur trachtte men te voorkomen dat een nieuw bewijs tegen de joden werd geleverd, 
omdat het bestaan van rituele kindermoorden kon worden aangetoond. Het kabaal 
kwam volgens de redacteur vooral van linkse en vrijzinnige zijde. ‘Alles wat links is, 
is op de hand der Joden en vindt de verdenking dat zij schuldig kunnen zijn aan het 
plegen van rituele moorden middeleeuwsch. Onder middeleeuwsch wordt natuur-
lijk verstaan goed Roomsch.’66 Nog bonter maakte de redacteur van Zelandia het 
door zijn stelling dat de liberale Middelburgsche Courant wel mee moest doen aan Middelburgsche Courant wel mee moest doen aan Middelburgsche Courant
de afkeuring van het proces: zelfs al zou bewezen worden dat de moord te Kiev een 
rituele moord was, dan nog was De Middelburgsche Courant verplicht om de joden te 
verdedigen, want de ‘Vrijzinnigheid’ te Middelburg had immers de bescherming der 
Nederlands Hervormde Kerk opgedragen aan ‘den jood van Raalte’.67

Romano en Romano en Romano Civiltà cattolica.54 Joden werden nu, samen met liberalen en socialisten, 
door conservatieve katholieken als een gevaar voor de samenleving beschouwd. 
Omgekeerd stonden liberalen wantrouwend tegenover katholieken. Niet alle 
katholieken in Nederland kenden een afkeer van de moderniteit. Zoals we al 
eerder zagen, stond bijvoorbeeld de Klarenbeekse club, waarvan Van Dalsum deel 
uitmaakte, een open houding tegenover de maatschappij voor ogen, al kende 
de club geen vast programma en heerste er een verscheidenheid aan inzichten. 
Poorthuis en Salemink onderscheiden op het einde van de negentiende eeuw 
op zijn minst drie groepen katholieken: de conservatief ultramontanen die elke 
vorm van moderniteit afwezen, de ultramontanen met Schaepman als boegbeeld, 
die bereid waren tot culturele en politieke samenwerking en de aanhangers van 
het integralisme met M. Thompson als prominent vertegenwoordiger.55

Het antisemitisme dat in Nederland eind negentiende eeuw hevig de kop 
opstak en waarin het verhaal van de rituele kindermoord een belangrijke rol 
speelde, werd vooral door Schaepman en Aalberse ferm bestreden. Na 1902 was 
het antisemitisme in katholieke kring nagenoeg verdwenen. In 1913 echter 
verschenen een aantal antisemitische artikelen van de redacteur van Zelandia
naar aanleiding van het Beilisproces in Kiev. De jood Mendel Beilis was in 1911
ervan beschuldigd een rituele kindermoord te hebben begaan, waarbij het bloed 
van een christelijk kind voor joodse godsdienstige doeleinden zou zijn gebruikt. 
‘Zoals men weet wordt in het Paaschbrood Christenbloed gemengd,’ meldde de 
redacteur van Zelandia.56 Het verhaal van de vermeende rituele moord en hostie-
schennis paste in het kader van een oplevend antisemitisme in Europa.

In zijn boek The Popes against the Jews. The Vatican’s Role in the Rise of Modern 
Anti-Semitism57 toont David Kertzer aan, ondermeer met bronnen uit de nu 
ontsloten Vaticaanse archieven, dat het Vaticaan mede schuldig was aan het 
herlevende antisemitisme rond de eeuwwisseling door gerichte anti-joodse 
campagnes in bladen als de Osservatore Romano en Osservatore Romano en Osservatore Romano Civiltà cattolica.58 Het verhaal 
van de rituele moord had zijns inziens alleen de bedoeling antisemitsche gevoelens 
onder gelovigen aan te wakkeren als verweer tegen een vrijzinnig liberalisme dat in 
veel opzichten maatschappelijke veranderingen voorstond. Kertzer wijst vooral op 
de steun van het Vaticaan aan de antisemitische campagnes in katholieke bladen 
in Italië, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.59

Dit klimaat van vergiftiging bereikte eind negentiende eeuw in elk geval ook 
een deel van de Nederlandse katholieke pers.60 Terwijl echter deze discussie in 
conservatieve katholieke kringen in Nederland was verstomd en zich na 1902 
niet meer voordeed, herhaalde Zelandia de oude antisemitische beschuldigingen.Zelandia de oude antisemitische beschuldigingen.Zelandia 61

Opvallend is hier de parallel met de door Poorthuis en Salemink beschreven polemiek 
in dezelfde tijd tussen De Joodsche Wachter, het blad van de zionistische beweging, De Joodsche Wachter, het blad van de zionistische beweging, De Joodsche Wachter
en Het Dompertje, waarbij het in Het Dompertje volgens de auteurs niet om anti-Het Dompertje volgens de auteurs niet om anti-Het Dompertje
semitische maar om antizionistische artikelen ging.62 Gezien de zwaarte van de 
antisemitische beschuldigingen in het blad en de verwijzingen naar Neofi tus en 
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68  ZL. nr. 1232, 22 oktober 1913.
69  ZL. nr. 1234, 29 oktober 1913. Bedoeld is: Abbé Desportes, Mystère du sang, Chez les Juifs de tous les temps (1890). Mystère du sang, Chez les Juifs de tous les temps (1890). Mystère du sang, Chez les Juifs de tous les temps

Zie ook Mayeur, Zie ook Mayeur, Zie ook Mayeur Un prêtre démocrate, 77.
70  De antisemitische beweringen van Neofi tus verschenen eerder in De Katholieke Gids (1900,1901,1902); vgl. ook Van De Katholieke Gids (1900,1901,1902); vgl. ook Van De Katholieke Gids
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71  ZL. nr. 1232, 22 oktober 1913.
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74  DV. nr.1216, 25 januari 1913. DV. nr.1216, 25 januari 1913. DV
75 De Katholieke Gids 1898, 754.De Katholieke Gids 1898, 754.De Katholieke Gids
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Frans Poelhekke van het pseudoniem Neofi tus. Zie Poorthuis en Salemink, Een donkere spiegel, 85. Van Dalsum 
publiceerde uit de Frankfurter Zeitung de overtuiging van rabbijn dr. A. Tänzer (Göttingen), die achter de mythische Frankfurter Zeitung de overtuiging van rabbijn dr. A. Tänzer (Göttingen), die achter de mythische Frankfurter Zeitung
fi guur van Neofi tus de eerst katholieke, later orthodoxe, Hippolyt Ljoetojanski meende te bespeuren, vgl. DV. nr. 
219.

77  DV. nr. 216, 25 oktober 1913; Salemink en Poorthuis, Een donkere spiegel,72 en 87.
78 Het Centrum, 13 november 1899.
79 Het Centrum, 23 februari 1889; Van Wely, Schaepman, een levensverhaal, 624.
80  DV. nr. 218, 8 november 1913. DV. nr. 218, 8 november 1913. DV

bood enig bewijs voor het bestaan van de rituele kindermoord. Er was evenmin 
mondelinge overlevering betreffende een gebod of aanbeveling tot het gebruik 
van kinderbloed onder joden. Meestal speelde vooroordeel een rol. Verscheidene 
pausen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hadden het joodse volk van 
zo’n smet vrij verklaard. Van Dalsum hechtte geen geloof aan de beweringen van 
Neofi tus76 en stelde zich op achter Aalberse die bij de Nederlandse uitgave van 
het boek van dr. Friedrich Frank getiteld De ritueele Moord. Een onhoudbare beschul-
diging, protesteerde tegen de antisemitische beschuldiging.77 Bovendien diende 
hij vast te houden aan wat Het Centrum eerder schreef: ‘dat er rituele moorden Centrum eerder schreef: ‘dat er rituele moorden Centrum
onder de joden plaats zouden hebben als voorgeschreven godsdienstig gebruik, 
is moeilijk aan te nemen.’78 Hij verwees ook naar Schaepmans verklaringen in 
Het Centrum: 

 ‘Zeg van de joden wat gij wilt, één zaak kunt gij hun niet weigeren: recht, 
algemeen recht.(...) In geen geestelijke of wereldlijke wet zal men een woord 
ontdekken dat verlof geeft om tegen het recht te spreken of te handelen, 
waar het een jood betreft. Laster is onrecht en een beschuldiging die men niet 
bewijzen kan, is laster, ook waar het geldt de jood. (...) Naar ik meen, weten 
wij te goed, wij katholieken, wat laster is en wat laster vermag.’79

In een der volgende nummers plaatste Van Dalsum op de voorpagina van De 
Volkswil een groot hoofdartikel van Simon MendelsVolkswil een groot hoofdartikel van Simon MendelsVolkswil , ‘Israëlitisch leraar’ in 
Middelburg, en bood hem zo de gelegenheid om vanuit de joodse gemeenschap 
op de beschuldigingen en laster in te gaan.80

Mendels betreurde het dat Zelandia zoveel ruimte bood aan antisemieten als Zelandia zoveel ruimte bood aan antisemieten als Zelandia
Desportes, Drumont, Rohling en Neofi tus. Hij wees ondermeer op uitspraken van 
pausen en van pater Bonaventure op de Belgische katholiekendag van 1864 en op 
het boek van Frank. Volgens Mendels hitste Zelandia het volk op met verhalen over Zelandia het volk op met verhalen over Zelandia
de rituele moord en ‘tegen zulke leugens zullen wij blijven protesteren, blijven 
kabaal maken totdat ze voorgoed de wereld uit zijn doordat de mensen humaner 
en meer oprecht godsdienstig zijn geworden’. De zogenaamde kabaalredacteur 
had de grootste antisemieten tot getuigen verklaard, die geen middel schuwden 

Toen Zelandia om bewijzen werd gevraagd, wees het bladZelandia om bewijzen werd gevraagd, wees het bladZelandia in een reeks artikelen op 
teksten in de Talmoed en op processtukken van rituele moorden, zoals de moord op Talmoed en op processtukken van rituele moorden, zoals de moord op Talmoed
pater Thomas te Damascus (1840), op een meisje te Stein-am-Anger in Hongarije 
(1870), op een kind in Koutaris (Rusland, 1879), op Esther Solymosy te Tisza- Esshar (1870), op een kind in Koutaris (Rusland, 1879), op Esther Solymosy te Tisza- Esshar (1870), op een kind in Koutaris (Rusland, 1879), op Esther Solymosy
(Hongarije, 1882), op Severin Hecke te Breslau (1888) en nog enkele andere. Ook 
in Nederland kende Zelandia een dergelijk proces: ‘Onder beschuldigingen van het Zelandia een dergelijk proces: ‘Onder beschuldigingen van het Zelandia
slachten van een christenkind heeft in 1716 in Nijmegen een jood, Jacob Saxel, 
terecht gestaan.’ Volgens het blad waren in alle gevallen de processen geëindigd met 
een veroordeling, maar niet altijd werd de uitgesproken straf toegepast. En waarom? 
‘Omdat het joods kapitaal het voltrekken van een vonnis kon voorkomen. Het joods 
kapitaal heeft de schuldigen aan rituele moord meerdere malen aan hun gerechtige 
straf weten te onttrekken.’68 Als bewijs in de zaak Esther Solymosy citeerde de 
redacteur uit Henri Desportes’ Het Bloedgeheim: ‘Het goud stroomde bij stapels naar 
dit Hongaarse stadje.’ En ook: ‘Het jodendom kent de macht van het geld en weet 
zeer goed dat geen enkel gerechtshof onomkoopbaar is, zolang daar nog een met 
goud beladen ezel kan binnenkomen.’69

 Opmerkelijk was dat noch van de zijde der aandeelhouders van Zelandia,
waaronder bijna alle katholieke geestelijken, noch van de zijde der lezers protes-
ten verschenen tegen deze eerder gepubliceerde antisemitische artikelen.70 De 
enige ingezonden brief was van een lezer die schreef er niet van overtuigd te zijn 
dat er nooit rituele moorden waren gepleegd.71

Er volgde een hevige en snelle reactie op het ‘kabaalartikel’ van Zelandia vanuit Zelandia vanuit Zelandia
liberaal en joods Middelburg en vanuit Hulst in de persoon van Van Dalsum.
De liberale Middelburgsche Courant vroeg zich verbijsterd af of het nog wel de Middelburgsche Courant vroeg zich verbijsterd af of het nog wel de Middelburgsche Courant
moeite waard was zoveel ruimte en tijd aan de weerlegging van deze beschul-
digingen te besteden. Zelfs in de twintigste eeuw bleek dit nodig te zijn, daar de 
katholieke De Nieuwe Zeeuwsche Courant uit Goes de vraag gewettigd achtte ‘of De Nieuwe Zeeuwsche Courant uit Goes de vraag gewettigd achtte ‘of De Nieuwe Zeeuwsche Courant
zich geen feiten meer hebben voorgedaan die aan de oude beschuldigingen een 
glans van waarschijnlijkheid geven’.72 Van Dalsum stuurde een brief naar De 
Middelburgsche Courant,Middelburgsche Courant,Middelburgsche Courant  waarin hij zei zich niet te kunnen voorstellen dat er ook 
maar één katholiek in Hulst was, uitgezonderd dan de redacteur van Zelandia, die 
geloof hechtte aan deze laster.73 Bovendien wees hij op het bestaan van verschil-
lende pauselijke brieven die de beschuldiging van de rituele moord verwierpen 
en op een antwoord van kardinaal Manning aan opperrabbijn dr. Adler: ‘Dat 
deze hem onrecht zou aandoen indien hij denkt dat hij geloof zou hechten aan 
of overeen zou stemmen met zulke ijselijkheden.’ Van Dalsum beloofde in De 
Volkswil aandacht aan deze laster te schenken. Volkswil aandacht aan deze laster te schenken. Volkswil

Kort hierna weerlegde Van Dalsum in een groot hoofdartikel de antisemitische 
aantijgingen door ‘de katholieke traditie’ naar voren te brengen.74 Verwijzend 
naar de Katholieke Gids liet hij jezuïeten zeggen wat het voor katholieken in Katholieke Gids liet hij jezuïeten zeggen wat het voor katholieken in Katholieke Gids
Engeland betekende om meer dan driehonderd jaar slachtoffer te zijn geweest 
van onredelijke vooroordelen.75 Noch de Talmoed noch enig joods ritueel of boek 
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81 Le Patriote, 28 oktober 1913.
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88  Kertzer,  Kertzer,  Kertzer In Gods naam, 277.
89  Kertzer,  Kertzer,  Kertzer In Gods naam, 277.
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had inmiddels toch afstand genomen en verklaarde dat er slechts sprake was van 
fabel en legende.86

De fabel en legende waren echter leven ingeblazen door de officiële katho-
lieke Italiaanse bladen, zo bleek uit Kertzers onderzoek. Door dit onderzoek, bijna 
honderd jaar later, weten we dat de pauselijke politiek, belichaamd door het staats-
secretariaat, zich in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw in het geheel niet zo vóór de Joden toonde en uitsprak als Van Dalsum wel 
dacht en dat de benoeming van Rafaél Merrry del Val tot onderzoeker niet toevallig 
was.87 De verklaring van Merry del Val had volgens Kertzer niet terughoudender  De verklaring van Merry del Val had volgens Kertzer niet terughoudender  De verklaring van Merry del Val had volgens Kertzer
kunnen zijn.88 Bovendien werd de verklaring van Del Val op het proces in Kiev 
niet gebruikt. Achteraf, zo stelt Kertzer, kan gezegd worden dat noch de paus, noch 
de staatssecretaris de gelegenheid heeft aangegrepen om een uitspraak te doen, 
waarin ze beschuldigingen van rituele moord uitdrukkelijk afwezen.89

De vrijspraak van Beilis en de terug- of aftocht van de Zelandia-redacteur 
gingen niet vergezeld van excuses van de zijde van Zelandia. Hoewel het blad 
vanaf begin oktober vele fel antisemitische hoofdartikelen aan het proces wijdde, 
stopte het na een enkele regel over de vrijspraak plots de berichtgeving.90 Voor 
Van Dalsum was dat een duidelijk teken dat men niet doordrongen was van het 
kwaad dat met deze berichtgeving werd verspreid. 

Het is opmerkelijk dat Van Dalsum zich zó tegen deze politiek-sociale vorm van 
antisemitisme keerde, omdat hij vroeger toch door publicaties van La Croix du Nordantisemitisme keerde, omdat hij vroeger toch door publicaties van La Croix du Nordantisemitisme keerde, omdat hij vroeger toch door publicaties van
en Gayraud met het anti-joodse klimaat in Frankrijk moet hebben kennisgemaakt.en Gayraud met het anti-joodse klimaat in Frankrijk moet hebben kennisgemaakt.en Gayraud 91

Vooral de dominicaan Gayraud belichaamde onder de eerder genoemde ‘abbés 
démocrates’ een richting met een sterk antisemitische uitstraling. Zo publiceerde 
hij in 1896 een boek over het antisemitisme van Thomas van Aquino.92 Hij verwees 
ernaar bij zijn vooroordeel over de Joden in Les Démocrates Chrétiens.93 Dezelfde 
Gayraud presenteerde op het zogenaamde ‘nationale congres’ van de sympathi-
santen van de christelijke democratie in Lyon (najaar 1896) een rapport over Les 
moeurs chrétiennes et la prépondérance juive, waarin hij joodse rente gelijkstelde aan moeurs chrétiennes et la prépondérance juive, waarin hij joodse rente gelijkstelde aan moeurs chrétiennes et la prépondérance juive
woekerrente en waarin hij de Joden verantwoordelijk hield voor de opkomst van 
het kapitalisme.94 Gayraud vroeg om ‘expulsion de tous les excréments sociaux et 
notamment de l’excrément juif.’95 Hij bleef overtuigd van ‘la réalité du péril juif’ 

om de joden in een kwaad daglicht te stellen. Mendels eindigde met een tekst uit 
de Talmoed: ‘Een mens is aller stamvader, opdat de geslachten niet hoogmoedig Talmoed: ‘Een mens is aller stamvader, opdat de geslachten niet hoogmoedig Talmoed
worden, de een jegens de ander, dat niemand ooit het recht mene te hebben zijn 
evenmens, zijn broeder, te doden, te beroven of geweld te doen.’ (Synhedrin 38a)

Van Dalsum besloot het hoofdartikel van Mendels met de opmerking dat de 
door Zelandia gebruikte term ‘kabaal’ voor het protest dat vanuit de joodse wereld Zelandia gebruikte term ‘kabaal’ voor het protest dat vanuit de joodse wereld Zelandia
opklonk tegen de beschuldigingen, eigenlijk stond voor ‘eergevoel’ waaraan elk 
mens terecht gehecht moest zijn. Ook de beschuldigingen in Kiev van Justinus 
Elisajevisch Pranaitis, dat er geen pauselijke documenten zouden bestaan die 
de rituele moord ontkennen, deden aan zijn overtuiging niets af. In zijn stellig 
vertrouwen in de positieve opstelling van de pausen tegenover de joden voelde 
Van Dalsum zich bevestigd door het bericht in Le Patriote,Le Patriote,Le Patriote 81 waarin de kardinaal-
staatsecretaris Rafaël Merry del Val op verzoek van Lord Rothschild de echtheid 
van Ganganelli’s rapport (de latere Clemens IV 1769-1774) en van de brief van 
Innocentius IV (1247) bevestigde: de beschuldigingen tegen de joden, zoals die van Innocentius IV (1247) bevestigde: de beschuldigingen tegen de joden, zoals die van Innocentius IV
de rituele moord, waren vals. Voor Van Dalsum was dit een bewijs dat de pausen 
dergelijke beschuldigingen afwezen, omdat deze niet pasten in de katholieke leer. 
Zelandia ging echter in een reeks artikelen voort de joden te beschuldigen, ondanks Zelandia ging echter in een reeks artikelen voort de joden te beschuldigen, ondanks Zelandia
de pauselijke uitspraken, zo meldde Van Dalsum.82

Ook De Middelburgsche Courant ergerde zich aan de brutaliteit van de redac-De Middelburgsche Courant ergerde zich aan de brutaliteit van de redac-De Middelburgsche Courant
teur van Zelandia.83 De laatste zei eind november nogmaals terecht gewezen 
te hebben op het kabaal dat de joden maakten, omdat zij daarmee alle schuld 
van zich af wilden werpen. Joden wilden hiermee voorkomen dat christenen 
de ogen zouden opengaan. Hij meende in goed gezelschap te zijn en verwees 
naar oudere artikelen in De Tijd over de antichristelijke geest in de  De Tijd over de antichristelijke geest in de  De Tijd Talmoed.Talmoed.Talmoed 84

Over deze reeks artikelen, later verschenen in brochurevorm als De Joodsche Wet,De Joodsche Wet,De Joodsche Wet
schreef de redacteur dat ze onverdacht waren: ‘Wij zeiden het reeds dat niemand 
De Tijd van antisemitisme zal beschuldigen.’ De oproep in De Tijd om één lijn te De Tijd om één lijn te De Tijd
trekken in de antisemitische houding zoals bij andere bladen als de Osservatore 
Romano, Germania, Vaderland, Univers, Patriote, Reichszeitung en Civiltà Cattolica 
verdiende volgens de redacteur van Zelandia navolging. Opnieuw werd geciteerd 
uit De Tijd:De Tijd:De Tijd

 ‘Mogen Neerlands christenen ook weldra één lijn trekken in de Jodenkwestie; 
veel kan er gedaan worden als ieder in zijn omgeving den raad van Sint 
Thomas van Aquine behartigt: “De Joden moeten waar het mogelijk is beteu-
geld worden in hun Godslastering en hun Christenvervolging” en “Wanneer 
ieder den jood kent dan zal spoedig zijn lot beslist zijn” en zal men niet meer 
de bescherming van een jood inroepen voor het behoud der Ned. Hervormde 
Kerk, gelijk te Middelburg geschied is.’85

Met het beroep op gerenommeerde andere katholieke kranten wilde de redac-
teur van Zelandia de katholieke richting van zijn blad benadrukken. De andere  Zelandia de katholieke richting van zijn blad benadrukken. De andere  Zelandia
Zeeuwse katholieke krant, van bóven de Schelde, de Nieuwe Zeeuwsche Courant, Nieuwe Zeeuwsche Courant, Nieuwe Zeeuwsche Courant
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In 1904 sprak Naudet nog over de invasie van joden, protestanten en vrijmetselaars 
op administratief, bestuurlijk vlak en op het terrein van het onderwijs. Zij maak-
ten natuurlijk geen misbruik van hun positie en hadden vanzelfsprekend gelijke 
rechten, zoals elke burger, maar voor katholiek Frankrijk, voor Franse katholieken, 
waren zij eigenlijk ook ‘onze vijanden’.103

In zijn eigen samenvatting van de encycliek legde Van Dalsum géén verbinding 
met anti-joodse gevoelens en vooroordelen. Evenmin was bij hem sprake van een 
sociaal-antisemitisme, integendeel. Hedendaags onderzoek naar de verhouding 
tussen katholicisme en antisemitisme in het begin van de twintigste eeuw 
in Europa spreekt van een ambivalente verhouding104 of van een noodzakelijk 
verband tussen katholicisme en religieus antisemitisme105. De opstelling van Van 
Dalsum maakt duidelijk dat niet elke katholiek in het begin van de twintigste 
eeuw zich noodzakelijkerwijs, om 
goed katholiek te zijn, antisemitisch 
opstelde of uitliet en bevestigt de 
opvatting van Salemink dat anti-
semitisme onder katholieken in 
Nederland niet eenvormig is en 
afwijkt van het Europese beeld.106

De vrijmetselarij 

Behalve het theologische vooroordeel 
dat hij deelde met vele katholieken 
van zijn tijd, is in Van Dalsums eerste 
reactie op de vrijmetselarij ook een 
antisemitisch vooroordeel terug te 
vinden.107 Dit laatste moet hij aan 
de discussies in Frankrijk rond de 
Dreyfuszaak hebben ontleend en aan 
publicaties van verschillende ‘abbés 
démocrates’, zoals Gayraud, die het 
jodendom en de vrijmetselarij in 

en meende dat het grondbeginsel van gelijke burgerrechten voor zo’n grote groep 
inwoners een nationaal gevaar voor Frankrijk creëerde.96 Behalve Gayraud waren 
ook andere ‘abbés démocrates’ in meer of mindere mate antisemiet, zoals abbé Six 
en abbé Léon Dehon, de stichter van de priesters van het H. Hart.97

In zijn studie van het Franse sociale katholicisme rond 1900 noemt Mayeur een In zijn studie van het Franse sociale katholicisme rond 1900 noemt Mayeur een In zijn studie van het Franse sociale katholicisme rond 1900 noemt Mayeur
mengeling van zaken als oorzaak van dit anti-joodse klimaat in Frankrijk, zoals de 
impact van het Dreyfusproces, vreemdelingenangst, zeker ook nationalistische 
gevoelens en een zinsnede uit Rerum Novarum, die wellicht anders verstaan kan zijn in Rerum Novarum, die wellicht anders verstaan kan zijn in Rerum Novarum
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, namelijk daar waar de encycliek spreekt 
van ‘de alles overheersende woekerrente’.98 Volgens Mayeur werd deze wellicht gelezen 
als een aanklacht tegen joodse woekerrente. 

Mayeur vermoedt wel dat het samengaan van nationalistische en antisemitische 
gevoelens binnen geledingen van de ‘abbés démocrates’ een belangrijke verklaring 
vormt voor de verdwijning van de beweging na 1900.99 Hoewel het antisemitisme 
binnen de Franse hervormingsbeweging duidelijk aanwezig was, betrof dit niet elke 
hervormer en verschilde het in gradatie. Naudet, Lemire en anderen schoven in de 
hervormingsbeweging op naar links en namen volgens Mayeur juist afstand van het 
anti-joodse klimaat.100

Toch meen ik dat dit voor Naudet in mindere mate gold dan voor Lemire. Mijn 
bronnen hiervoor zijn passages in zijn Notre devoir social (1899) en in Notre devoir social (1899) en in Notre devoir social Pourquoi 
les Catholiques ont perdu la bataille (1904). les Catholiques ont perdu la bataille (1904). les Catholiques ont perdu la bataille Notre devoir social was een bundeling Notre devoir social was een bundeling Notre devoir social
van Naudets artikelen die in zijn weekblad La Justice Sociale verschenen onder La Justice Sociale verschenen onder La Justice Sociale
de rubriek ‘Devoir social’. De artikelen in deze rubriek waren bedoeld als een 
praktische handleiding voor de katholieke middenstander. In betreffende passage 
komt aan de orde of een katholiek ook ‘sectaires militants’ als leveranciers mocht 
kennen en daarmee het aantal vrekkige (‘avérés’) en verwoede (‘acharnés’) vijanden 
van Christus en zijn kerk mocht vergroten? De woorden jood en vrijmetselaar 
staan niet woordelijk in de tekst, maar wel in de rubricering van de onderwerpen 
van het betreffende hoofdstuk. Volgens Naudet dienden katholieken in de ‘dienst 
aan het goede’ enige terughoudendheid te betrachten in de keuze van handelaren 
en leveranciers. Een katholieke koper moest handelaren natuurlijk niet om een 
doopbewijs vragen of om de verzekering dat men zijn paasplicht vervuld had. 
‘Maar als we niet het recht hebben het geweten van onze naaste te belasten, 
verbiedt niets ons te waken over de belangen van ons heilig geloof,’ verklaarde 
Naudet.101 Vrij vertaald: je moest de vijand niet van kogels voorzien, waarmee je 
vervolgens zelf beschoten werd.

Het is niet duidelijk of deze vorm van sociaal-antisemitisch sentiment wijd 
verbreid was. Feit is wel dat enkele jaren later bisschop Hopmans zijn geestelijken 
waarschuwde om geen kerkelijke artikelen te kopen van joden en andersdenkenden, 
waarbij hij twee joodse fi rma’s in Duitsland en een liberaal-protestantse fi rma in 
Rotterdam expliciet noemde.102

Hendrik van Dalsum in zijn tuin, waarschijnlijk jaren 
twintig (Van Dalsumarchief, AOKH)
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Het zionisme 

Vanaf het najaar van 1913 volgde Van Dalsum de berichtgeving over pogroms, 
antisemitisme en zionisme en de persoon van Theodor Herzl op de voet. Hij 
verzamelde tussen 1914 en 1927 schriften met krantenknipsels uit allerlei 
bladen, vooral uit de Nieuwe Rotterdamse Courant en DNieuwe Rotterdamse Courant en DNieuwe Rotterdamse Courant e Tijd. Verder maakte hij e Tijd. Verder maakte hij e Tijd
aantekeningen over de geografi e van Palestina. Bijbelteksten lezend keek hij rond 
en beschreef op enkele bladen hoe het landschap eruit moest zien.115 Eind augustus 
1913 plaatste hij een artikel van I.I.Brants met informatie over de actuele gebeur-
tenissen in Palestina.116 Brants had Bossuets Discours gelezen, gezien de volgende Discours gelezen, gezien de volgende Discours
passage in zijn inleiding: ‘Omdat wij in de houding van God jegens het Joodsche 
Volk zien de les ook voor onze dagen, hoe Hij op de aarde beloont en straft (...).’op de aarde beloont en straft (...).’op de aarde 117

Hij zag in de vestiging van de joodse kolonies Gods hand. Brants wees in zijn artikel 
ondermeer op plannen van het Zionistisch Congres te Wenen om inspectiereizen 
te houden in Palestina, op de herrijzenis van Palestina, op het wegtrekken van de 
christelijke bevolking uit Syrië naar New York en op de Turkse kwestie. Van Dalsum 
achtte het van belang dat Brants in Palestina had opgemerkt ‘een opstanding uit den 
dood van Palestina, en tevens van eene van daaruit zich tot het Westen (Amerika, 
Engeland) uitbreidende wereldbeschouwing van het Bahaïsme, die doet opkomen 
de gedachte aan een wegbereiding voor den Antichrist.’

Van Dalsum kreeg nu oog voor het joodse messianisme: de herrijzenis van 
Palestina als joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad vanwaar de Messias zal 
heersen over de wereld. Hij sprak in termen van Bossuet op twee manieren over 
Jeruzalem: voorzover de stad leefde in het geloof van de beloften symboliseerde 
het de kerk en de hemel waarin God zich aan zijn kinderen toonde. Het ongelovige 
en verwoeste Jeruzalem werd het beeld van de hel. ‘Ce qui passe dans Jéruzalem 
est la fi gure manifeste de ces derniers temps.’ Het verschrikkelijke lot van de stad 
stond symbool voor het oordeel dat Christus zal uitspreken over het ongeloof en 
de onwaarachtigheid in de wereld aan het einde der tijden, zoals de profeet Daniël 
voorzag.118

Met het joodse messianisme verbond hij een christelijk messianisme: uiteinde-
lijk zal ook het oudste volk van God Christus belijden en zal er een grote christe-
lijke beschaving ontstaan aan het einde waarvan, al dan niet voorafgegaan door de 

eenzelfde kader van wetsovertreders plaatste.108 Van Dalsums aantekeningen in 
zijn eigen exemplaar van de encycliek Humanum Genus (1884), waarin de vrij-
metselarij veroordeeld werd, zeggen dit niet met zoveel woorden. Bovendien 
weten we niet wanneer ze gemaakt zijn. Ze bevatten een protest bij die passages 
waarin de encycliek liberale ideeën verwierp en een volledige scheiding ‘tusschen 
godsdienstplicht en burgerlijke samenleving’ afwees. Waar de encycliek in dat 
geval stelde ‘Van hen blijkt het duidelijk dat zij even onverstandig en dwaas, als 
onrechtvaardig handelen’, noteerde Van Dalsum dat ‘ook het volk drager is van 
een soevereiniteit, dat God regeert door de wil des volks’.109

Enkele vragen bij het hem toegezonden boek Gids voor den leerling Vrijmetselaar
overvielen hem. Zich verontschuldigend zei hij zich niet in de vrijmetselarij 
verdiept te hebben. Daarom refereerde hij aan het bekende verhaal dat de vrij-
metselarij als een onderdeel zag van een joodse sekte dat een joods koninkrijk op 
aarde nastreefde.110 Deze mythe ontstond mede, omdat de liberale vrijmetselarij 
voor joden een der weinige toegankelijke bewegingen was. Enige voeding voor 
het ontstaan van het verhaal kon echter ook gelezen worden in Humanum Genus. Humanum Genus. Humanum Genus
De encycliek bevatte een passage die het katholicisme weigerde op één lijn te 
plaatsen met andere religies: ‘de katholieke godsdienst, die wijl zij de ware is, 
niet zonder het grootste onrecht met de andere op één lijn kan worden gesteld’.111

Een antisemitische kerkelijke cultuur, die het jodendom diametraal tegenover 
zichzelf plaatste, maakte het gemakkelijker om de liberale vrijmetselarij met het 
jodendom gelijk te stellen.

Uiterlijk leek de vrijmetselarij Van Dalsum wel sympathiek, omdat ze goede 
doeleinden voorstond. Naar zijn mening diende men echter onderscheid te 
maken tussen het wezenlijke doel en de uiterlijke verschijningsvorm. De uiter-
lijke verschijningvorm leek vredelievend, maar het wezenlijke doel was zijns 
inziens uiteindelijk een ontwrichting van de christelijke maatschappij.

Twee maanden later sprak Van Dalsum in een beschouwing van enkele 
regels uit het Zedelijk wetboek der Vrijmetselarij in het geheel niet meer over een Zedelijk wetboek der Vrijmetselarij in het geheel niet meer over een Zedelijk wetboek der Vrijmetselarij
veronderstelde relatie tussen joden en vrijmetselarij. De mogelijke ontwrichting 
van de christelijke maatschappij door de vrijmetselarij had te maken met 
het onduidelijke godsbeeld en een gebrek aan openheid in de beweging.112

Vrijmetselaars verrichtten in zijn ogen in het geheel geen kwaad en veel van 
hun gedragsregels en omgangsvormen waren in feite christelijk te noemen. 
Voor hem zelf bleef de beweging duister. Deze trad niet in de openbaarheid en 
handelde daarom niet goed. Wie of wat werd verstaan onder het Opperwezen? 
Dat was zijn allesbeslissende vraag aan deze beweging en deze vraag bleef bij 
hem hangen. Zo publiceerde hij later zonder commentaar een vragenlijst van 
l’Eclair over de geslotenheid van de vrijmetselarij.113 Zijn oordeel werd wel 
positiever gezien zijn grote aandacht voor toelichting op de vrijmetselarij door 
het liberale Tweede-Kamerlid Frans Lieftinck (1835-1917) tijdens de algemene 
beschouwingen in de Tweede Kamer.114
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grotere sociale rechtvaardigheid zou oprijzen en een toekomst gloren van een 
nieuwe christelijke maatschappij.124

Kort na zijn publicatie van Schets van een NatuurrechtSchets van een NatuurrechtSchets  (1916) schreef Van Dalsum  van een Natuurrecht (1916) schreef Van Dalsum  van een Natuurrecht
dat het jodendom niet langer binnen het oorlogvoerende Europa kon overleven, 
in elk geval geen toekomst had. In Palestina was dat wel het geval.125 Het joodse 
volk dat onder het antisemitisme zo zwaar te lijden had, zou worden verzameld en, 
wellicht na nog een beproeving door de antichrist, worden bekeerd tot het chris-
tendom. Zo zou een nieuwe christelijke maatschappij opbloeien en zich uitstrek-
ken over de gehele wereld. Geheel eigen aan Van Dalsum was zijn aandacht in dit 
verband voor het Vlaamse en Germaanse volk. Met het joodse volk zouden ook zij 
bij het Laatste Oordeel zijn uitverkoren, omdat zij de door God gegeven natuurwet 
aan mens en wereld tot laat in de middeleeuwen in ere hadden gehouden. Het 
joodse volk zou boven het christelijke worden geplaatst, omdat dit het oudste volk 
van God was. Op een der tekeningen van het later geschreven manuscript Het 
Strafgericht werd deze uitverkiezing duidelijk weergegeven.Strafgericht werd deze uitverkiezing duidelijk weergegeven.Strafgericht

In Van Dalsums verzameling van krantenknipsels over het jodendom 
vielen twee zaken op: allereerst de uitgebreide aandacht voor de pogroms in 
Pools Gallicië, vooral die in Lemberg126, en vervolgens een uitvoerige recensie 
van het boek Jezus van Nazareth van dr. Joseph Klausner, hoogleraar aan de 
Hebreeuwse universiteit in Palestina.127 Volgens de recensie wilden Klausner en 
zijn Amerikaanse collega S. Wise de jood Jezus bevrijden van de vele christelijke 
leerstellingen. Niet de joden moesten gechristianiseerd worden, maar de christe-
nen moesten de jood Jezus ‘in zijn oorspronkelijken staat herstellen’. Van Dalsum
plaatste geen kanttekeningen bij deze krantenknipsels. 

Het uitbreken van de oorlog en de oorsprong van het kwaad 

Van Dalsum las de Discours van Bossuet aan de vooravond van de Eerste Discours van Bossuet aan de vooravond van de Eerste Discours
Wereldoorlog. Bediende God zich ook nu van rampen en oorlogen om de mens 
nederig te stemmen, zoals in de Discours werd beschreven? Moest God gezien Discours werd beschreven? Moest God gezien Discours
worden als de bron van alle kwaad? Waar kwam het kwaad vandaan? Bossuet 
sprak in de Discours regelmatig over de verblinding die de mens trof, wanneer hij Discours regelmatig over de verblinding die de mens trof, wanneer hij Discours
niet naar Gods bedoeling leefde en over de straf die hierop volgde.128 Bossuet werk-
te zijn visie op het kwaad uit in een theologische verhandeling over de vrije wil, 

antichrist, Christus zal wederkomen en oordelen. Het gaat hier dus uiteindelijk om 
de wederkomst van Christus op aarde en de verandering van de wereld.119

Een half jaar later besprak Van Dalsum de lezing die dr. Bloede uit Hamburg in 
Den Haag en Amsterdam hield over ‘Die Hebräische Renaissance in Palestina’.120

Even later publiceerde hij in De Volkswil het artikel ‘Joodsch leven in Palestina’ De Volkswil het artikel ‘Joodsch leven in Palestina’ De Volkswil
van Wilhelm Loeb, waarin verschillende eerder genoemde elementen terugkeer-
den.121 Hij achtte het artikel erg belangrijk vanwege de informatie die het hem 
en de lezers verschafte over de situatie in Palestina en wilde deze informatie over 
het zionisme zelf grondig kunnen overwegen. Naar zijn mening was dat een zaak 
van belang, omdat het voortbestaan van het jodendom als een wonder van God 
kon worden gezien. God moet hiermee een bedoeling hebben gehad, die in zijn 
volle omvang eerst zal worden geopenbaard aan het einde der tijden, wat ook in 
de Schrift al aangekondigd is (Lk. 21, 24; Rom. 11, 25-28): heel Israël zal zich bekeren. 
‘Het roepen tot geloof van gans Israël wijst op een tijd dat Israël een natie vormt.’ 
Als alle volkeren Christus eenmaal hadden erkend, ook al kenden zij later weer 
geloofsafval, dan zou uiteindelijk ook het joodse volk zich bekeren. Het zijn 
teksten die refereren aan de Discours.122 Van Dalsum verwees daarbij naar Lukas 
21 vers 24. In de verwachte herrijzenis van een zelfstandige nationale joodse staat 
zag hij de aankondiging van een nieuw tijdperk waarin de profetieën in vervul-
ling zouden gaan. Het feit dat er een nationale staat voor de joden leek te komen, 
was voor Van Dalsum een teken dat naar Gods inzicht ‘de tijd rijp was’, de ‘maat 
vol was’. Deze uitdrukkingen gebruikte hij vanaf nu vaker. Er zou volgens hem 
een nieuw groot tijdperk aantreden met enorme veranderingen. Ondermeer zou 
het huidige overwicht van de christelijke westerse wereld worden overgeplaatst 
naar een ander werelddeel. Deze nieuwe christelijke maatschappij zou zich 
over de gehele wereld uitstrekken en een samenleving zijn met een duidelijke 
scheiding van kerk en staat, waarin de leek zijn sociale natuur zou ontwikkelen 
door goede werken te verrichten, bewust of onbewust in overeenstemming met 
de natuurwet. Nadat de nieuwe christelijke maatschappij haar grootsheid had 
gekregen, kon de antichrist op het wereldtoneel verschijnen. Dit tijdperk was 
het voorlaatste. Het laatste tijdperk of het einde der tijden hield de wederkomst 
van Christus in. Aan Hem diende de mens verantwoording af te leggen over het 
leven dat hij geleid had. 

De opvattingen die hij in publicaties van het Protestants Bijbelgenootschap 
las, als zouden op dit moment tekenen in Nederland wijzen op de komst van 
de antichrist en op het einde der wereld, wees Van Dalsum resoluut af. 123 Hoe 
onchristelijk Nederland moge zijn, hoezeer het christelijke geloof, zowel binnen 
de protestantse als katholieke kerken, ook mocht zijn uitgehold of kerkelijke 
misstanden werden aangetroffen, Nederland was de wereld niet. Er was in 
Nederland bovendien een wil tot waarheid en tot sociale rechtvaardigheid. Wat 
ontbinding scheen, was slechts verwarring, waaruit uiteindelijk een wil tot 
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Men had hem wel gevraagd of hij een zekere sympathie voor Duitsland koesterde. 
Dit ontkende Van Dalsum stellig. Er bestond een zekere waardering voor Duitsland Dit ontkende Van Dalsum stellig. Er bestond een zekere waardering voor Duitsland Dit ontkende Van Dalsum
vanwege de houding van dat land ten opzichte van Rusland, maar Duitsland 
miskende het volkerenrecht door de neutraliteit van België te schenden. Er was 
eerder sprake van een sympathie voor België. De gruwelijkheden van de moderne 
oorlogsvoering schokten hem, zoals het bombardement vanuit een luchtschip op 
het centrum van Antwerpen, de vele slachtoffers onder de burgerbevolking en 
de slachting onder de soldaten door het gebruik van mitrailleurs. Kortom, oorlog 
tussen staten was voor hem een misdaad. Oorlogshandelingen waren nu ‘dubbel 
misdadig’, omdat het een oorlog tussen staten en bondgenootschappen van de 
christelijke westerse beschaving betrof.139 Het lijden van onschuldigen ging hem 
aan het hart.140 In dit verband wees Van Dalsum erop dat later iedereen zich voor 
God zou dienen te verantwoorden, die niet volgens het natuurrecht had gehandeld 
en zijn sociale plicht had verzaakt.141 Hij verafschuwde het nationalisme:

 ‘Er werd gesproken van liefde tot het vaderland, maar welk vaderland? Wie 
stierf er nog in zijn geboorteplaats? Wie was de vijand? Met dezelfde vijand 
dreef men handel, verkeerde men in een handels- of familierelatie, of bedreef 
men sport. Voor wie of wat ging een soldaat eigenlijk ten oorlog? Was het 
niet omdat het moest? Wie verlangde naar roem? Welke roem? Was het wel 
zoveel roem zoveel vijanden te hebben gedood, zogenaamde vijanden die ook 
mensen waren en een vader en moeder en vrouw en kinderen kenden?’142

Over de grote vluchtelingenstromen uit Antwerpen en Beveren vernam men 
in De Volkswil niet meer dan een brief van ene Marcel aan zijn oom. Marcel had De Volkswil niet meer dan een brief van ene Marcel aan zijn oom. Marcel had De Volkswil
vrijwillig dienst genomen en was na de val van Antwerpen met de vluchtelingen 
te voet via Beveren naar Hulst gekomen, vanwaar hij verder naar Amersfoort was 
gereisd.143 Wel werd een namenlijst gepubliceerd van inwoners uit het Waasland 
die in Soltau bij Hannover krijgsgevangen werden gehouden.144

Het kader waarbinnen Van Dalsum over de oorlog sprak, was natuurlijk 
niet meer de achtergrond en de dagelijkse zorg van vele bewoners van het 
Land van Hulst en de grensstreek, die door familiebanden bij de oorlog werden 
betrokken. 

‘Traité du libre arbitre’, waarin hij het bestaan van de goddelijke Voorzienigheid 
en de vrije wil van de mens als twee bestaande waarheden verdedigde.129 De 
mens was vrij in de betekenis van vrij in de menselijke omgang en alles wat 
door de vrije wil gebeurde, maakte deel uit van de geheimen van de goddelijke 
Voorzienigheid.130 De vrije wil kwam dus van God. De vrije wil was immers het 
grootste goed, ‘la dernière perfection de la créature raisonnable’, en dat moest 
bijgevolg van God komen.131 De vrije wil bestond naast Gods voorzienigheid, was 
er a priori omdat God haar vrij liet zijn. Als nu de vrije wil uit God voortkwam, 
kwam dan ook het kwaad van God? In zijn ‘Traité du libre arbitre’ volgde Bossuet 
Augustinus’ Retractationes132 door te zeggen dat de oorzaak van het kwaad een 
wilsgebrek was: ‘un manquement volontaire de cette partie de sa perfection’.133

Dit wilsgebrek veroorzaakte het kwaad. Het kwaad was een ontaarding van het 
zijn en van het goede, ook wel ‘zonde’ genoemd (‘Le péché qui est un defaut et une 
espèce de néant’). De mens kon vrij kiezen tussen goed en kwaad:

 ‘Et si on demande par où le mal peut trouver entrée dans la créature raison-
nable, au milieu de tant de bien que Dieu y met, il ne faut que se souvenir 
qu’elle est libre et qu’elle est tirée du néant. Parce qu’elle est libre, elle peut 
bien faire, et parce qu’elle est tirée du néant, elle peut faillir: car il ne faut pas 
s’étonner que venant pour ainsi dire et de Dieu et du néant, comme elle peut 
par sa volonté s’enlever à l’un, elle puisse aussi par sa volonté retomber dans 
l’autre, faute d’avoir tout son être, c’est-à-dire faute sa droiture.’134

Van Dalsum verwees niet expliciet naar de ‘Traité’ van Bossuet of de Retractationes
van Augustinus. Hij vertolkte de gedachte van Bossuet wel in een reactie op het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog:

 ‘God regeert de wereld met als middel de vrije wil van de mens. Deze vrije wil 
moet gericht zijn op de harmonie, door Hem geschapen in de sociale natuur van 
de mens en in het verlangen naar het eeuwig geluk, einddoel van de mens die 
zijn vrije wil gebruikt in de richting van die harmonie. Gaat deze vrije wil een 
tegenovergestelde richting, dan is het einde ervan een geest van verblinding, 
die niet meer in staat is de waarheid en de harmonie te zien én te willen in het 
juiste licht. Deze geest van verblinding is een straf van God. Deze geest van 
verblinding heeft geleid tot een wereldoorlog. Deze is alzo niet een werk van 
God, maar mensenwerk, een natuurlijk eindgevolg van de binnenlandse en 
buitenlandse politiek van niet-gunnen.’135

Omdat de oorlog een mensenwerk was, kon oorlog ook door mensen worden voor-
komen of gestopt.136 Dat dit niet gebeurde, lag aan de mens. De mens richtte zich 
niet op de door God gewilde harmonie in de samenleving en op het uiteindelijke 
geluk bij God. De mens was niet meer in staat de harmonie te zien én te willen.137

Bleef de mens verblind, dan moest men het ergste vrezen, omdat vroeger ook 
tengevolge van de verblinding van een deel van het joodse volk Jeruzalem werd 
verwoest en de joodse staat ophield te bestaan. Ook hier refereerde Van Dalsum 
aan Bossuet.138
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145  Tijdschrift van de Heemkundige Kring d’Euzie, 12 (1993/2) 80.
146  Vgl. Harinck en Winkeler, ‘Van de wieg tot het graf ’, 728-729.
147  NR. nr. 284, 13 februari 1915. Het artikel van Verrijn Stuart is overgenomen uit Het Handelsblad, 2 februari 1915.
148  NR. nr. 289, 20 maart 1915.
149  DV. nr. 184, 29 maart 1913. DV. nr. 184, 29 maart 1913. DV
150  DV. nr. 236, 14 maart 1914, waarin hij openlijk berichtte over de noodzaak te moeten solliciteren.  DV. nr. 236, 14 maart 1914, waarin hij openlijk berichtte over de noodzaak te moeten solliciteren.  DV
151  Het uitgebrachte advies aan de Kamer van Toezicht in Amsterdam bevat naast zijn goede kwalifi caties als mens 

en als notaris ook zakelijke informatie over zijn rechtszaken, veroordelingen en de neergang van zijn notariaat, ZA, 
toegangsnr. 718.1, inv. nr. 3, map 3; DV. nr. 190, 23 december 1913.

152  AOKH, VDA, afschrift van een brief van Van Dalsum aan H.M. de Koningin, 23 maart 1914.
153  AOKH, VDA, afschrift van een adres van Van Dalsum aan H.M. de Koningin, 26 april 1914.

in België heerste de christelijke politiek. Welnu, christelijke politiek bleek een 
onchristelijke geest voort te brengen. Natuurlijk was er ook in Duitsland en 
Oostenrijk wel christelijke politiek geweest, maar hier was eerder sprake van een 
plaatselijke menselijke zwakheid en niet van een volledig politiek systeem. In 
landen waar politiek en godsdienst niet gescheiden werden, maar samengingen, 
gingen grote gedachten verloren en overheerste kleinburgerlijk denken, zoals 
eigenbelang.

Mocht de uitslag van deze oorlog de overwinning laten aan de Ententelanden, 
dat wil zeggen aan de christelijke politiek, dan stonden we volgens hem aan de 
vooravond van een tijd waarin vaak recht voor onrecht zou worden verruild en 
dwaling en leugen zouden gaan overheersen. Kortom, een tijd die het laatste 
tijdperk van de wereldgeschiedenis zou zijn. Uiteindelijk zou er een eindoordeel 
worden gehouden, waarbij iedereen rekenschap zou moeten afl eggen voor God.

De neergang van het notariskantoor

De sterk afnemende inkomsten vanuit zijn kantoor – ‘Slechts in 1908 en 1912 
hebben wij ons brood verdiend’ – noopten Van Dalsum toch naar andere 
inkomsten of een andere betrekking uit te kijken.149 In het voorjaar van 1914 was 
zijn inkomen zó teruggelopen dat hij solliciteerde naar een notarisvacature in 
Amsterdam.150 Tevergeefs, want doordat informatie over hem werd ingewonnen 
in Middelburg en Hulst, had hij geen kans. Hij vond dit ook begrijpelijk.151 De 
fi nanciële nood werd blijkbaar zó hoog dat hij zich tot de Koningin wendde met 
een vraag om ‘eerherstel inzake ingewonnen ambtsberichten in het verleden’.152

Hij doelde daarbij op de verkeerde informatie die in het verleden over hem 
was verstrekt door burgemeester F. van Waesberghe. Toen door overlijden van 
burgemeester C. Dierinck een burgemeestersvacature te Koewacht ontstond, 
vroeg hij de Koningin, dit keer buiten de normale offi ciële instanties om, hem 
daarin te benoemen als een daad van rechtsherstel. Naar zijn mening kon hij 
dit ambt uitoefenen naast zijn notariaat, omdat hiervoor de bijzondere redenen 
in artikel 8 van de notariswet konden gelden.153 In de schrijnende brief klonk 
grote verbittering door. Ook schreef hij een brief naar zijn advocaat mr. J.J. Heyse
in Middelburg en naar mr. M. Mendels in Amsterdam, een goede bekende van 

Van Dalsum werd minder en minder begrepen. Over de grens in het Waasland, 
waar de krampachtige Nederlandse houding om de neutraliteit te bewaren en de 
Nederlandse berichtgeving over de oorlog in de landelijke en regionale pers veel 
wrevel opwekten, heersten onbegrip en ergernis. In zijn oorlogskroniek schreef 
huisarts Leon Haelst uit Stekene dat hij zich ergerde aan de berekenende joodse 
Hollander die vond dat België met een ‘bitte sehr’ zijn grenzen voor een door-
tocht van de Duitse troepen naar Frankrijk moest openstellen. Nog bozer was hij 
over de uitlating in Zelandia, die de verwoesting van het ‘goddeloze’ Visée als een 
straf van hierboven beschreef. Een dergelijke berichtgeving en de ‘prekerigheid’ 
van De Volkswil met zijn ‘mislukte dominee’ waren hem een doorn in het oog. Ze De Volkswil met zijn ‘mislukte dominee’ waren hem een doorn in het oog. Ze De Volkswil
zorgden voor tweespalt in families aan beide zijden van de grens.145

Van Dalsum legde de schuld voor het uitbreken van de oorlog in West-Europa bij 
de christelijke landen. Die visie was niet de gangbare.146 Naar Van Dalsum meende, 
bood God de kerk en het christelijke westen nog één kans. Zij dienden de beginselen 
van de Franse Revolutie te aanvaarden en deze op te vatten als een protest van het 
gewone volk tegen de misstanden in de Franse samenleving. In het gewone volk 
liet de roep om erkenning van de natuurwet zich horen. Wel vond Van Dalsum het 
jammer dat de revolutie alleen aandacht had besteed aan de elementaire mensen-
rechten en niet aan het sociale aspect. Het christelijke westen stortte zich nu omwille 
van de Engelse handelsbelangen en westerse politiek op Duitsland, in plaats 
van zich te bezinnen op wat volgens de natuurwet door God van hen gevraagd 
werd. Van Dalsum schaarde zich nadrukkelijk achter de visie van prof. dr. C.A. 
Verrijn Stuart, die op 1 februari 1915 in een lezing voor de Groningse studenten-
vereniging Conamur verklaarde dat economische beweegredenen Engeland tot de 
oorlog hadden gevoerd. Het was volgens Verrijn Stuart een vals argument de oorlog 
af te doen met een verwijzing naar een bestaand Duits zelfstandig militairisme. 
Nergens bestond volgens hem een grotere band tussen bevolking en leger dan in 
Duitsland, omdat het land een tweejarige dienstplicht kende en daarboven nog 
een aantal vrijwilligers. Engeland wilde het handelsoverwicht dat het sinds de acht-
tiende eeuw bezat, behouden en zag nu een grote economische macht naast zich 
opdoemen, die zonder noemenswaardig koloniaal bezit toch sterk bleef groeien. 
Door economische uitputting van Duitsland wilde het christelijke Engeland het 
bestaande antagonisme tussen beide landen in zijn voordeel beslechten.147 In 
het voorlaatste nummer van Het Natuurrecht publiceerde Van Dalsum nogmaals Het Natuurrecht publiceerde Van Dalsum nogmaals Het Natuurrecht
zijn visie in het artikel ‘Ons standpunt in den oorlog’, waarin hij de Engelse 
‘broodnijdpolitiek’ en de Russische belangstelling voor de Balkan en Europees 
Turkije uitvoerig besprak.148 God regeerde wel onze wereld. Waar echter door 
toedoen van de gelovigen godsdienst en politiek met elkaar vermengd waren, 
werd de door God gewenste harmonie in het leven verbroken. In Rusland werd 
godsdienst gebruikt om volkeren te veroveren en te onderdrukken. Slachtoffers 
waren vooral de katholieke en de joodse burgers. In Frankrijk werd het hele leven 
beheerst door een geest van strijd tussen christelijke en onchristelijke politiek, 
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de kleinste onderdelen door partijgeest vraagt een nieuw leven (...) zoekt en wil 
een staatsman die geen partijman is.’160 Hij beklemtoonde dat in de bijbel geen 
ethische richtlijnen stonden voor concrete situaties en dat in de cultuur van nu 
vastgesteld moest worden hoe men diende te handelen.161

Bij de tienjarige herdenking van zijn notarisaanstelling in Hulst liet Van 
Dalsum de vraag aan bod komen of hij, indien hij alles geweten had wat hij hier 
zou moeten doorstaan, zijn benoeming dan ook had aanvaard? Ja, zei hij. Hij wilde 
altijd notaris van de kleine luyden zijn, ook al was dat in de ogen van een trotse 
wereld een vernedering. ‘Het vertrouwen van de kleine man beschouwen wij als 
een eer en wij herinneren aan Christus woord (...) dat aan de armen het Evangelie 
wordt verkondigd.’ Hij stelde dat uitsluitend de kleine man geabonneerd was op 
De Volkswil. Volgens hem zou iedere gelovige duidelijk zijn dat hij zowel in de De Volkswil. Volgens hem zou iedere gelovige duidelijk zijn dat hij zowel in de De Volkswil
uitoefening van zijn notariaat als in het uitgeven van De Volkswil een Godswerk De Volkswil een Godswerk De Volkswil
verrichtte. Eerst moesten het Rijk Gods en Zijn gerechtigheid worden gezocht.162

Toen Van Dalsum de verkiezingsstrijd verloren had, wist hij dat God hem niet 
zou beschamen, maar zou bevestigen in zijn visie.163

Het overlijden van bisschop Leijten

Het overlijden van bisschop P. Leijten op zondag 17 mei 1914 gaf de redacteur van 
De Volkswil geen reden om dankbaar te zijn. Leijten had volgens hem het blad op De Volkswil geen reden om dankbaar te zijn. Leijten had volgens hem het blad op De Volkswil
onjuiste gronden veroordeeld, de redacteur uitgesloten van het ontvangen van 
de sacramenten en nimmer enig antwoord gegeven op verzoeken om onderzoek 
te verrichten naar de in zijn naam verrichte samenspanning tegen de redacteur. 
Zelfs enige wil tot rechtsherstel had hij niet getoond:

 ‘Wat alleen tot verschooning voor den overleden bisschop kan strekken is dit, 
dat hij wellicht te veel vertrouwen heeft gehad in personen die dit vertrouwen 
onwaardig zijn en dat hij niet heeft kunnen denken aan de mogelijkheid van 
zulk een groote boosheid als heerscht in het Nederlandsche Sodoma, van 
waaruit hij werd bewerkt tegen ons en De Volkswil.’De Volkswil.’De Volkswil

Van Dalsum vreesde dat de bisschop, staande voor God, voor zijn bisdom de 
vermaning van Openbaring 3, 14-22, aan de gemeente van Laodicea, over zich 
had horen uitspreken: ‘U verbeeldt zich in geestelijke welstand te verkeren, maar 
bent armzalig, berooid, blind en naakt.’ Toch bad Van Dalsum dat de barmhartige 
God het goede dat de bisschop had verricht, zou willen gedenken ‘en door dit 

zijn vader, waarin hij zich opnieuw beklaagde over het feit dat de offi cier van 
justitie zich niet wilde buigen over het ambtsbericht van burgemeester F. van 
Waesberghe154 en het uitblijven van rechtsherstel, zodat hij geen burgemeester 
van Koewacht zou worden.155 Noch in Amsterdam, noch in Koewacht werd hij 
benoemd. Hij aanvaardde dit als zijn levenslot. Indien God toeliet dat iemand 
vanwege zijn goede werken repressie en ondankbaarheid oogstte, dan was dat 
een bewijs dat God deze persoon zou belonen in het leven hierna. Jezus en de 
profeten waren ook zo beloond voor hun arbeid en ook nu ‘zal Hij hem die zo 
rondgaat niet onthouden wat hij nodig heeft’.156 Een notitie van Van Dalsum 
verwoordde op een andere wijze hoe hij zichzelf in deze jaren zag:

 ‘In stilte zien het geluk van anderen en het in stilte wegnemen van de beletselen 
die het geluk van anderen verhinderen, is de grondslag van mijn karakter en 
van mijn werk. En wegens dit laatste is het dat ik mijn volkswilstrijd heb 
gevoerd tegen degenen die in de christenheid brachten hare erfzonde. In dit 
alles handelde ik jegens personen en jegens de menschheid en de Heer heeft mij 
gezegend door mijne Ziel in deze richting te leiden en te snoeien, gezegend door 
mijn hart groot te maken en het te voeden met liefde voor Christus. Door deze 
leiding en dit snoeien kwam ik in botsing met den vijand van het menschelijk 
geslacht en daardoor ontstond mijn volkswilstrijd, waardoor ik, geneigd tot stille 
vrede, werd geplaatst op den kandelaar van den strijd der gerechtigheid Gods 
tegen de ongerechtigheid van den vijand van het menschelijk geslacht.’157

In De Volkdwil schreef hij in mei 1914 :De Volkdwil schreef hij in mei 1914 :De Volkdwil
‘ Ons ideaal als notaris. Dit was, toen wij nog kandidaat-notaris waren, om als 
notaris eenmaal te zijn de notaris van de kleine luyden. Wij zijn hier in Hulst 
notaris geweest van den kleinen man, zijn vriend, zijn raadgever, zijn helper. 
Dit werd ons misgund, en opdat wij dit niet zouden kunnen blijven, moest ons 
elke gelegenheid worden benomen om iets te kunnen verdienen aan zaken 
waaraan iets te verdienen zou zijn. Dit benemen leidde tot de broodrooftactiek 
en tot het welslagen dezer broodrooftactiek verleenden ambtgenoten hunne 
medewerking. Zonder deze had ze niet kunnen slagen.’158

Een terugblik vanuit religieus perspectief

Meerdere malen noemde Van Dalsum zich een begenadigd mens, omdat hij Gods 
wil mocht openbaren. Een eerste maal sprak hij dit nadrukkelijk uit in zijn laat-
ste artikel voor De Zeeuwsche Koerier,De Zeeuwsche Koerier,De Zeeuwsche Koerier op een moment dat het geheime overleg 
al gaande was tussen enerzijds bisdomleiding, deken, Zelandia en de katholieke Zelandia en de katholieke Zelandia
kiesvereniging en anderzijds Ch. Verhaak voor De Zeeuwsche Koerier.De Zeeuwsche Koerier.De Zeeuwsche Koerier 159 Vanaf 1913 
kwam dit accent sterker naar voren in de aanloop naar de strijd om de Kamerzetel 
van het district Hontenisse. ‘De tijd is vol’ voor de bestaande politieke partijen 
die voortkwamen uit een tijd die voorbij was, uit een traditie die niet meer beant-
woordde aan de behoeften van het leven. ‘Ons openbare leven, beheerst tot in 
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Het einde van De Volkswil en de verschijning van Het Natuurrecht

Van Dalsums opmerking in De Volkswil, dat het goed zou zijn om de grens met De Volkswil, dat het goed zou zijn om de grens met De Volkswil
België te verleggen naar de Schelde, viel verkeerd in politieke kringen.166 Op 15 
januari 1915 verbood Het Territoriaal Militair Gezag in de provincie Zeeland 
het drukken, uitgeven, verspreiden, aanplakken of in de handel brengen van De 
Volkswil op grond van art. 37 van de Wet van 23 mei 1899 (Volkswil op grond van art. 37 van de Wet van 23 mei 1899 (Volkswil Staatsblad nr. 128). Staatsblad nr. 128). Staatsblad
Men wilde blijkbaar de neutraliteit van Nederland zo strikt mogelijk handhaven. 
Een blad met een onverholen sympathie voor Vlaanderen en het daensisme 
zou in een grensstreek waar velen van Vlaamse komaf waren en die overspoeld 
werd met tienduizenden vluchtelingen en uitgeweken Belgische militairen, al 
snel onrust teweeg kunnen brengen.167 Van Dalsum accepteerde de beslissing 
van Het Militair Gezag, nadat hij een gesprek in Middelburg had gevoerd met 
commandant Mathol de Jongh. Van Dalsum achtte dit gesprek noodzakelijk, 
omdat hij sinds de staat van beleg het blad wekelijks nog vóór het drukken aan 
de Hulsterse commandant ter inzage had gegeven. Hij begreep dat men, gezien 
zijn politieke denkbeelden over Zeeuws-Vlaanderen, voorzichtig werd.168 Of Van 
Dalsum toestemming kreeg om de laatste nummers onder een andere naam te 
laten verschijnen, is onduidelijk. In elk geval verscheen vanaf half januari Het 
Natuurrecht. De naam was veranderd en de ondertitel en het monogram waren Natuurrecht. De naam was veranderd en de ondertitel en het monogram waren Natuurrecht
verdwenen. Het nieuwe blad bevatte een aantal aanzetten voor een studie die 
Van Dalsum verwachtte te gaan schrijven over het natuurrecht. Hierin zouden de 
resultaten worden gepubliceerd van een eerste onderzoek naar het bestaan van 
wetgeving in verschillende landen, dat rechtstreeks afgeleid was van het natuur-
recht. Na de oorlog wilde hij beslist een boek over het natuurrecht schrijven.169

Op 27 maart 1915 verscheen het laatste nummer van De Volkswil onder de naam De Volkswil onder de naam De Volkswil
Het Natuurrecht. Het redactionele deel van het laatste nummer verscheen in een Het Natuurrecht. Het redactionele deel van het laatste nummer verscheen in een Het Natuurrecht
brochure die hij aan de lezers liet bezorgen als aandenken.170 Het verdwijnen van 
De Volkswil riep in Zeeland en de grensstreek gemengde reacties op. De Volkswil riep in Zeeland en de grensstreek gemengde reacties op. De Volkswil

De Middelburgsche Courant kende de reden niet, maar liet weten dat Middelburgsche Courant kende de reden niet, maar liet weten dat Middelburgsche Courant De Volkswil
sinds de oorlog artikelen bevatte, die allerminst overeenstemden met de door 
de regering aanbevolen neutraliteit.171 Het Volk wijdde eveneens aandacht aan Het Volk wijdde eveneens aandacht aan Het Volk
de verdwijning van het blad en stond stil bij de jarenlange felle strijd tegen de 

goede wil vergeven het kwaad door 
hem begaan’.164 Voor de nieuwe 
bisschop Petrus Hopmans moest 
een ‘schone taak’ zijn weggelegd: 
een erkenning van ‘het goede recht 
van De Volkswil en zijn stichter’.De Volkswil en zijn stichter’.De Volkswil 165

Afschrift van het telegram van Van Dalsum 
aan aartsbisschop H. van de Wetering bij 
het overlijden van bisschop P. Leijten (Van 
Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)

Bisschop Hopmans van Breda op latere leeftijd 
(collectie Katholiek Documentatie Centrum/
KLiB, Nijmegen)
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172 Het Volk van omstreeks 20 januari 1915.Het Volk van omstreeks 20 januari 1915.Het Volk
173  NR. nr. 282, 30 januari 1915.
174  TNV. nr. 2562, 3 april 1915, ‘Heengegaan na een nuttig leven’. TNV. nr. 2562, 3 april 1915, ‘Heengegaan na een nuttig leven’. TNV
175  Overlijden van pastoor Van Acker (maart 1912), benoemingen van pastoor P.J. Plasschaert Overlijden van pastoor Van Acker (maart 1912), benoemingen van pastoor P.J. Plasschaert Overlijden van pastoor Van Acker  (Groot Zundert, 1912), kapelaan 

E. Ongenae (Heerle, oktober 1912), kapelaan A. Fruytier (Breda, januari 1912).
176  AOKH, VDA, brief van Meijntjes aan Van Dalsum, 4 januari 1916.
177  Zie Bijlage 5.
178  Van Dalsum, Het einde van De Volkswil, 9-10.Het einde van De Volkswil, 9-10.Het einde van De Volkswil
179  Ibidem, 12.
180  Ibidem, 13.
181  Jacquinet, Bossuet, 282, 313-329Bossuet, 282, 313-329Bossuet

Enkele maanden na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verdween De 
Volkswil en kwam een einde aan de strijd tussen Van DalsumVolkswil en kwam een einde aan de strijd tussen Van DalsumVolkswil  en zijn tegenstanders. 
Verschillende geestelijken die zich tegen Van Dalsum hadden gekeerd, waren 
inmiddels overgeplaatst naar Brabantse parochies of niet meer in leven.175 In 
Graauw maakte arbeider Meijntjes nog wel melding van tegenwerking.176 Van 
Dalsums politieke tegenstanders in Hulst en de burgerbevolking hadden hun 
handen vol aan de opvang van de tienduizenden vluchtelingen. 

De gedwongen stopzetting van de uitgave van De Volkswil verlichtte in elk De Volkswil verlichtte in elk De Volkswil
geval Van Dalsums financiële problemen. Zijn notariaat was bijna verlopen: 
slechts 126 akten passeerden in 1914.177 In die zin was de actie vanuit de gees-
telijkheid en de katholieke kiesverenigingen een groot succes geweest. Wie 
zich afvroeg of hiermee Van Dalsums taak in het openbare leven was afgelopen, 
liet hij weten dat hij in Gods hand was en dat Zijn wil te doen zijn leven was.178

Herhaaldelijk zette hij uiteen waarom hij zo tegen de kerkelijke inmenging op 
het publieke domein was. Zodra geloof ondergeschikt werd gemaakt of vereen-
zelvigd werd met wereldlijke doeleinden en partijbelangen werd het aangerand 
in zijn wezen zelf, raakte het uitgehold en zoutloos en stierf de christelijke geest. 
Zodra kerkdienaren het ontvangen van de sacramenten afhankelijk maakten 
van erkenning van en instemming met hun publieke tijdelijke belangen, was 
de christelijke geest afwezig.179 Hieronder hadden hij en vele oprechte gelovigen 
geleden en daarom was hun eer geroofd en waren hen de sacramenten en het 
recht op werk ontzegd. ‘Bij het ontstaan van de reformatie protesteerde de kerk 
tegen Luthers leer van de rechtvaardiging door het geloof, maar de politieke 
kerk van deze dagen leerde in eigen kring de leer van de rechtvaardiging door 
het stembiljet.’180 Met een verwijzing naar Bossuet over het laat-farizeïsme in het 
jodendom schreef Van Dalsum dat het politiek katholicisme van zijn tijd meende 
dat het geloof uit uiterlijkheden bestond: het bevorderen van de katholieke 
macht, ‘al deed men aan God noch gebod’.181 De tijd was rijp voor het oordeel. 
Eerder werd Jeruzalem verwoest. Nu was hier de oorlog uitgebroken. Het heette 
een oordeel te zijn tegen de wereld, maar het was in zijn ogen veeleer een oordeel 
tegen ‘de geliefde stad’ of ‘het heiligdom’, zoals hij de kerk noemde.

Persoonlijk leed hij onder wat hem aangedaan was. Had hij zich immers in 
zijn leven niet daadwerkelijk ingezet voor de noodlijdende medemens? Had hij 
geen grondslag gelegd voor een katholieke sociale beweging door het stichten 
van boerenbonden en boerenleenbanken? Had hij geen verbeteringen in het 

katholieke partij en de katholieke geestelijkheid.172 De krant geloofde niet dat de 
uitgever zijn doel bereikt had, omdat de katholieke geestelijkheid nog onbeperkt 
heerste in het Land van Hulst. De laatste Kamerverkiezing liet zien dat de invloed 
van Van Dalsum tanende was. Voor Van Dalsum was dat reden om te zeggen dat van Van Dalsum tanende was. Voor Van Dalsum was dat reden om te zeggen dat van Van Dalsum Het 
Volk met de eigenlijke doelstelling van Volk met de eigenlijke doelstelling van Volk De Volkswil niet bekend was.173 Grondregel 
twaalf van De Volkswil stelde immers dat voor haar stichter geen geld, geen goed De Volkswil stelde immers dat voor haar stichter geen geld, geen goed De Volkswil
en geen eer werden verlangd. Het blad wilde duidelijk maken wat het volk ener-
zijds en wat burgerlijke en kerkelijke overheid anderzijds verstonden onder recht. 
Burgerlijke en kerkelijke overheden leunden te zeer op menselijke meningen en op 
de dwaling van de christelijke politiek in plaats van op Gods recht. 

Van vrijzinnig liberale zijde werd in het Ter Neuzensch Volksblad een grote Ter Neuzensch Volksblad een grote Ter Neuzensch Volksblad
waardering voor Van Dalsum uitgesproken. Al was de richting van Van Dalsum 
niet de hunne, al kon men zich niet met zijn eenzijdig politieke visie verenigen, 
toch paste grote bewondering voor wat hij gedaan had: ‘Er zijn weinigen die 
kunnen beseffen, wat deze eenling in het land van Hulst heeft aangedurfd. 
Wij, in het vrijere land van Axel, wij kunnen ons moeilijk voorstellen welk een 
kracht, welk een zedelijke moed er toe noodig is om tegen misstanden dáár op te 
komen’ en ‘Die hem medestonden werden getroffen in alles waarin ze getroffen 
konden worden, bij godsdienstzaken, in hun brood zelfs.’ Bij het verscheiden van 
De Volkswil móest men wel zeggen: ‘Gij hebt eene groot werk, een reuzentaak De Volkswil móest men wel zeggen: ‘Gij hebt eene groot werk, een reuzentaak De Volkswil
verricht. Rust in vrede.’174 Men sprak overigens wel de hoop uit dat de redacteur 
zich ook de komende jaren zou blijven inzetten voor de medemens.

De laatste nummers van De Volkswil verschenen vanaf januari 1915 onder de naam Het natuurrecht. De kop 
van de krant werd door Van Dalsum gewijzigd (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige kring Hulst)
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182  DV. nr. 246, 23 mei 1914. DV. nr. 246, 23 mei 1914. DV
183  NR. nrs. 287 en 288, 6 en 13 maart 1915.
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185  NR. nr. 289, 20 maart 1915.
186  TNC. van 3 juli 1915; GAH, coll. E. Lockefeer, Notulen van de katholieke kiesvereniging Hulst, 6 mei 1916 
187  DV. nrs. 189 en 190 en vervolg in DV. nr.1 DV. nrs. 189 en 190 en vervolg in DV. nr.1 DV
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192  DV. nr. 177, vervolg in nrs. 225 en 234. DV. nr. 177, vervolg in nrs. 225 en 234. DV
193  DV. nr. 257. DV. nr. 257. DV
194  DV. nr. 237; Van Dalsum,  DV. nr. 237; Van Dalsum,  DV Het einde van De Volkswil, 18.Het einde van De Volkswil, 18.Het einde van De Volkswil
195  Van Dalsum, Het einde van De Volkswil, 18.Het einde van De Volkswil, 18.Het einde van De Volkswil
196  DV. nr. 274, 5 december 1914. DV. nr. 274, 5 december 1914. DV

eindelijk verslagen was, kon deze een andere samenstelling van het college van 
Gedeputeerde Staten bewerkstelligen en een einde maken aan de overheersing 
van de christelijke partijen.191 Uiteindelijk probeerde men hem uit zijn notaris-
ambt te zetten, omdat hij fi nanciële corruptie binnen de Staten van Zeeland in 
zijn blad aan de orde stelde, waarop een reactie vanuit de Tweede Kamer naar 
de Koninklijke Broederschap kwam.192 De broodroof werd compleet toen op 31 
juli 1914 zijn laatste klerk het kantoor verliet, maar de dag erop brak de oorlog 
uit en werd Nederland gemobiliseerd.193 Van Dalsum meende terecht gezegd te 
hebben: vecht tot in de dood voor de waarheid, dan zal God de Heer voor jou de 
strijd voeren (Sirach 4, 33). 194 Daarmee gaf God een waarborg dat uiteindelijk een 
eind zal komen aan ‘de politieke christelijkheid’ die hij nu zelfs de kanker in het 
geloof en de maatschappij noemde.195

Ook de loop der geschiedenis kreeg een religieuze duiding. Waren er tekenen 
van een mogelijke wedergeboorte van kerk en staat? Voor de kerk zag Van Dalsum
hoop gloren. Hij zag lichtpunten in het beleid van de verschillende pausen. Leo XIII
benadrukte de ingeschapen sociale natuur van de mens, leerde de harmonie van 
het gezag tussen het kerkelijke en publieke domein. Pius X wilde door zijn devies het gezag tussen het kerkelijke en publieke domein. Pius X wilde door zijn devies het gezag tussen het kerkelijke en publieke domein. Pius X
laten zien dat kerkelijke ambten niet voor wereldlijke doeleinden mochten worden 
gebruikt. Benedictus XV herhaalde in zijn eerste encycliek, die met Allerheiligen gebruikt. Benedictus XV herhaalde in zijn eerste encycliek, die met Allerheiligen gebruikt. Benedictus XV
1914 verscheen, de vermaningen van zijn voorgangers aan de geestelijkheid. Hij 
vroeg van priesters een grotere geloofsijver en stelde als doel van zijn pontifi caat 
de liefde van Jezus onder de mensen te willen laten herleven.196

De grote aandacht die Van Dalsum besteedde aan de eerste encycliek van 
Benedictus XV was een afspiegeling van de grote waardering die hij voor 
onderdelen van de rondzendbrief had. Zo verwees hij naar grondregels van 
De Volkswil bij de redenen die de paus noemde voor de beroering in de wereld: De Volkswil bij de redenen die de paus noemde voor de beroering in de wereld: De Volkswil
socialisme (kende een verwijzing naar het program: Gij volkswil bemin den 
meester, zo ook de knecht), minachting van gezag (kende een verwijzing 
naar grondregel 5), najagen van tijdelijke goederen (kende een verwijzing 
naar grondregel 12), vijandschap tussen mensen (kende een verwijzing naar 
grondregel 8). Het allerbelangrijkste in de encycliek was, volgens Van Dalsum, 
dat de paus hier sprak over een kerk die niet alleen uit geestelijken bestond. 

pachtstelsel bevorderd, voor talloze arbeidersoptrekjes gratis eigendomsbewijzen 
gemaakt, corruptie in kerk en staat aan de orde gesteld? Was hij geen notaris 
geweest in dienst van het volk en niet ten koste van het volk? In Arnhem had 
hij zich volledig in het liefdadigheidswerk gestort, ten koste van zijn eigen 
gezondheid ‘tot in het totaal vergeten van ons zelven’. In Hulst had hij recht en 
waarheid gediend ondanks druk en dwang, ook ten koste van zijn gezondheid 
en zijn inkomen.

 ‘Wij hebben hier de harde grond geploegd voor ons gewest, en hierin gezaaid tot 
een oogst voor gerechtigheid, en in dit zaad van gerechtigheid hebben anderen 
gezaaid een zaad van verderf; beider zaad zal opgroeien tot den oogst, voor ons 
tot een kroon van gerechtigheid en voor hen tot een poel van verderf.’182

Met het einde van De Volkswil en De Volkswil en De Volkswil Het Natuurrecht was er voor drukker CuijleHet Natuurrecht was er voor drukker CuijleHet Natuurrecht  geen 
werk meer. Hij nam de druk en uitgave van het Weekblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen's 
Westelijk Deel over met de bedoeling er een blad voor heel Zeeuws-Vlaanderen Westelijk Deel over met de bedoeling er een blad voor heel Zeeuws-Vlaanderen Westelijk Deel
van te maken. Om hem een goede start te bezorgen maakte Van Dalsum duidelijk 
dat Cuijle de enige eigenaar was.183 H. den Engelschman uit Middelburg, die Van 
Dalsum nog in het vroege voorjaar van 1915 had opgezocht,184 verwoordde in een 
ingezonden brief zijn teleurstelling, maar ook zijn grote dankbaarheid: ‘De Volkswil 
was mij lief, eenerzijds om de onomwonden waarheid die zij bevatte, anderzijds 
omdat zij altijd gulweg plaats bood voor hetgeen mij uit de pen vloeide.’185

In de loop van het voorjaar werd duidelijk dat Van Dalsum zich niet meer voor een In de loop van het voorjaar werd duidelijk dat Van Dalsum zich niet meer voor een In de loop van het voorjaar werd duidelijk dat Van Dalsum
politieke functie in gemeenteraad of Provinciale Staten beschikbaar wilde stellen.186

De apocalyptische visie van Van Dalsum

Zoals Bossuet de wereldgeschiedenis als ‘la suite’ en ‘la succession des choses’ 
aanduidde, zo keek Van Dalsum vanaf 1913 naar zijn eigen levensgeschiedenis en 
de gebeurtenissen in de wereld. Veel gebeurtenissen in zijn eigen verleden kregen 
langzamerhand voor hem een religieuze duiding, omdat hij Gods hand zag in de 
wil van het volk. De eerder geleden gerechtelijke en politieke nederlagen werden 
in zijn ogen opgevolgd door overwinningen, een kerngedachte in de Discours van Discours van Discours
Bossuet. Een aantal van deze duidingen laten we zeer verkort de revue passeren. 
Zo werd de heimelijke overgang van ‘zijn’ vroegere krant De Zeeuwsche Koerier
naar Zelandia door hem gezien als een omkoping tot verraad, die gevolgd werd Zelandia door hem gezien als een omkoping tot verraad, die gevolgd werd Zelandia
door de oprichting van De Volkswil onder de bescherming van de Koningin des De Volkswil onder de bescherming van de Koningin des De Volkswil
Hemels.187 De veroordeling van De Volkswil door bisschop LeijtenDe Volkswil door bisschop LeijtenDe Volkswil  werd gevolgd 
door Van Dalsums verkiezing in de Provinciale Staten van Zeeland.188 Opgelegde 
boetes voor verloren processen werden door de gewone mensen betaald.189 Toen 
de bisschoppen lieten bidden voor een goed verloop van de kamerverkiezingen 
van 1913 en dus feitelijk voor het behoud van de christelijke regering, werd dit 
gevolgd door de val van deze regering.190 Toen men aannam dat Van Dalsum
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200  DV. nr. 51, 17 september 1910. DV. nr. 51, 17 september 1910. DV
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206  Van Dalsum, De Drie Revoluties, 14 -16.
207  Bredero, De ontkerstening, 151, 150-155.

de Heer de menschen en volkeren en zielen leidt door te bekrachtigen, tot loon 
of straf of loutering, de werking van hunnen vrijen wil. In deze bekrachtiging 
bestaat de wijze waarop God de wereld regeert. Deze eenvoudige waarheden zijn 
verborgen geworden door het (...) niet meer in acht nemen van de harmonie in 
het rechtsleven der Geboden. Het doen openbaren van de waarheid van dit niet 
meer in acht nemen, is de roeping van den volkswilstichter.’203

Van Dalsum noemde in zijn inleiding zijn werkje een schets die niet bedoeld was 
om geleerdheid ten toon te spreiden, maar om de bestaande ‘rechtsscholen’ van 
staat en kerk te laten horen wat het gezonde verstand en de eenvoudige mensen, 
de oprechten van hart, ons leerden.204 Het aan God opgedragen werk diende een 
bijdrage te zijn aan de opbouw van een nieuwe beschaving en kreeg als motto een 
tekst uit het epos Dreizehnlinden, waarin de dichter-medicus Friedrich Wilhelm 
Weber (1813-1894) de overwinning van het christendom op het heidendom 
bezong. Tegen een decor van de middeleeuwse Benedictijnerabdij Corvey aan de 
Weser, sprak de Saks tot de Frank:

 ‘Unser Recht ist Götterwille,
Euer Gesetz ist Menschenmache;
Unser Recht ist Schild und Sühne,
Euer Gesetz ist Strick und Rache.’
 (X, 122)

Met dit citaat wees Van Dalsum enerzijds op de in zijn ogen vreedzame samenleving 
van de gekerstende Saksen en anderzijds naar de oorzaak van de strijd die aan de 
kerstening van de Saksen voorafging. Hij zinspeelde op de vermenging van kerk 
en staat door het verdrag tussen Pepijn de Korte en paus Stefanus II. Pepijn de Korte 
had de paus beloofd hem te steunen in diens strijd tegen de Langobarden en had 
aan diens opvolger de door hem veroverde Langobardische steden geschonken. 
Daarmee was een aanzet gegeven tot de vorming van de Kerkelijke Staat en het 
optreden van de paus als wereldlijk vorst.205 Voor Van Dalsum werd daarmee een 
tijdperk ingeluid van vermenging van kerk en staat, die met de verstrengelingen 
van de belangen tot gewelddadige confrontaties tussen volkeren leidde, zoals 
de onderwerping van de Saksen door Karel, Pepijns zoon.206 Dat de kerstening 
niet op vredelievende wijze had plaatsgevonden, kunnen we opmaken uit een 
beschrijving van de Capitulatio de partibus Saxoniae door de mediëvist Bredero.Capitulatio de partibus Saxoniae door de mediëvist Bredero.Capitulatio de partibus Saxoniae 207

De encycliek noemde de kerk ‘het volk verenigd met de priester’ en ‘de kudde 
trouw aan haar herder’. Deze uitspraken waren van belang, omdat ze een nieuw 
kerkbeeld opriepen. Tot zijn vreugde ook herdacht Benedictus XV het zesde 
eeuwfeest van de dichter Dante Alighieri met het bouwen van een kerk.197 Dantes 
Divina Commedia was voor Van Dalsum hét publieke oordeel over de wereldlijke Divina Commedia was voor Van Dalsum hét publieke oordeel over de wereldlijke Divina Commedia
macht van paus en kerk, over het ondergeschikt maken van godsdienst aan 
politieke twisten en partijvorming. Hij verstond de Divina Commedia als een 
metafoor van het oordeel op de Laatste Dag, niet als een gedicht 198 en zeker niet 
als een poging tot ordening van een chaotische samenleving.199 Andere tekenen 
van hoop waren er weinig, al wezen eerder genomen besluiten over de dagelijkse 
communie en de kindercommunie op een beginnende terugkeer tot het innerlijk 
leven.200

Ook voor de maatschappij was er hoop, omdat de beginselen van de Franse 
Revolutie meer en meer verwelkomd werden. Haar gezag werd niet meer gegrond-
vest op publieke opinie, oligarchie, vorst of kerk, evenmin op klassenstrijd of 
anarchie, maar op de gevoelde noodzaak dat allen elkaar nodig hebben, op de 
natuurlijke burgerlijke rechten en plichten.

In Van Dalsums ogen kon het ook mis gaan. Indien men Gods ingrijpen in deze 
wereld voor onmogelijk bleef houden, indien sacramenten- en broodroof bleven 
doorgaan en aan de leek in de kerk geen volwaardige plaats werd toegekend, 
had het christendom weinig toekomst. Zo de kerk haar verlies aan politieke 
en wereldlijke macht zou willen compenseren door inspraak te eisen in het 
burgerlijk domein van de gelovigen en zich niet af wilde vragen of haar wellicht 
schuld trof, bijvoorbeeld ‘dat wij tijdens den wereldoorlog niet hebben gehoord 
eenige stem der Kerk’, dan was er geen toekomst.201

Van Dalsum gaf zijn visie weer in enkele brochures zoals Schets van een 
Natuurrecht (1916), Het Geheim des Tijds (1918),, Het Geheim des Tijds (1918),, Het Geheim des Tijds  De Drie Revoluties der christenheid 
(1921) en een niet uitgegeven manuscript De geschiedenis van Het Strafgericht der 
Tijden (1914-1933). De kern van deze brochures wordt hieronder vanwege de vele 
herhalingen zeer verkort weergegeven.

Schets van een Natuurrecht Schets van een Natuurrecht Schets

In 1916 verscheen Schets van een NatuurrechtSchets van een NatuurrechtSchets  waarin Van Dalsum een poging wilde  van een Natuurrecht waarin Van Dalsum een poging wilde  van een Natuurrecht
doen de grondslag voor een rechtsbestel te leggen, dat niet meer gebaseerd was op 
wat hij noemde het drijfzand van menselijke meningen of op een politisering van 
de godsdienst.202 Zijns inziens was het mogelijk het recht te baseren op uitgangs-
punten in de Bijbel en het leven in de natuur. In een aangetroffen notitie verbond 
hij zowel de boodschap van het werk als de boodschapper:

 ‘Schets van een Natuurrecht geeft geen geleerde wijsheid, het geeft slechts eene 
rij van eenvoudige waarheden, gegrond op de scheppingsorde, in welke God de 
mens riep om met Hem in deze orde met vrijen wil mede te werken en waarin 
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De Schets begon met een invulling van het boek van de Schepping, geen para-Schets begon met een invulling van het boek van de Schepping, geen para-Schets
frasering van de oorspronkelijke tekst, maar een beschrijving van het geschapene: 
aarde, planten en dieren. Hierop volgde een beschrijving van het gebruik van de 
natuur of zoals Van Dalsum het noemde: het bedrijfsleven van de mens in het 
plantenrijk, dierenrijk en het delfstoffenrijk en de vorming van eindproducten. 
Het was een beschrijving van een ideale staat van vrede en harmonie, waarin 
alles en allen eendrachtig Gods lof zongen.

Van Dalsum beschouwde de eerste hoofdstukken van Genesis als het eerste tijd-Genesis als het eerste tijd-Genesis
perk van de wereld, zoals hij het las in Bossuets Discours sur l’Histoire universelle. 
Van de eerste discussies over de historische kritiek binnen de bijbelwetenschap 
en de dogmatiek was Van Dalsum inhoudelijk niet op de hoogte. Hij kende wel 
de namen van Herman Schell en Alfred Loisy, maar blijkbaar niet hun werk.212 Zo 
was het artikel van Loisy in de Revue du Clergé français van zestien jaar eerder hem Revue du Clergé français van zestien jaar eerder hem Revue du Clergé français
onbekend. Loisy schreef hierin dat de voortgang van onze kennis van de oude 
geschiedenis duidelijk maakte dat we bijna niets weten over de vijf eerste tijd-
perken van de Discours. Het waren de eerste eeuwen van de wereld, die Bossuet 
zo goed dacht te kennen: Adam of de schepping, Noe of de zondvloed, Abraham 
of het begin van het Verbond, Mozes of de stenen tafelen en de val van Troje. Om 
ons wetenschappelijk de vroegste geschiedenis van de mensheid en ook de oude 
geschiedenis van Israël voor te stellen, dienden we volgens Loisy een nog duister 
gebied te onderzoeken. De geschiedenis van Israël werd vanaf Samuel en Saul 
betrekkelijk helder, maar daarvóór was alles nog duister. ‘De eerste hoofdstukken 
van Genesis leren ons niets over de entree van mens en godsdienst in de wereld 
noch hoe zij zich verhouden met de prehistorie (...). Die eerste hoofdstukken 
laten ons enkel begrijpen dat de mens op aarde verscheen door Gods wil.’213

Zoals gezegd was Van Dalsum onbekend met deze discussie. Genesis was voor 
hem geen verhaal over de zwakke mens als schepsel Gods en er bestond voor 
hem geen andere ‘suite de la réligion’ dan die in de Discours. In de laatste twee 
hoofdstukken kondigde hij een toekomstverwachting aan van beloning en straf, 
geheel gekleurd door de theologie van Bossuet.

Van Dalsum begon het werk op 19 maart 1916, de feestdag van de H. Josef, de 
patroon van de eenvoudigen en oprechten en beëindigde het op paaszaterdag 
22 april 1916. Hij besloot met de wens: ‘Dat weldra moge aanbreken de dag van 
Pasen, de dag van opstanding van de christenheid uit hare beproeving van bloed, 
van vuur en van smaad!’214

Van Dalsums veralgemeniseerde de kerstening van de Germaanse volkeren in 
enkele zinnen. In zijn ogen werden de Saksen gewelddadig onderworpen met 
omverwerping van hun gebruiken en gewoonten. Door nu dit motto aan zijn 
brochure te geven wilde hij laten zien dat in het Romeins recht, zoals het bij de 
Frankische vorsten bestond, ‘niet de erkenning van Christus’ liefde aanwezig 
was’, maar dat hierin eerder sprake was van ‘macht over de naasten en vreemde-
lingen’. Met andere woorden, hierin was de geest van het natuurrecht afwezig. 
Wel zou het natuurrecht aanwezig zijn in het rechtsbestel van de gekerstende 
Slavische en Germaanse volkeren in de middeleeuwse maatschappij. 

Van Dalsum, die sterk beïnvloed was door het Franse katholicisme, koos niet 
zomaar voor het decor van een middeleeuwse Benedictijnerabdij. Zijn keuze 
sloot aan bij de hernieuwde Franse aandacht voor het kloosterleven in de tweede 
helft van de negentiende eeuw.208 Een terugkeer in Frankrijk van verschillende 
orden en congregaties werd ‘bespreekbaar’.209 Die terugkeer werd niet makkelijk 
gemaakt en geschiedde niet in één keer, zoals Lecanuet uitvoerig beschreef.210

Daar veel katholieken, priesters en bisschoppen tot het monarchistische kamp 
behoorden, betekende hun terugkeer in de ogen van de republikeinen een 
versterking van de monarchistische partij. Eerst tijdens het Ralliement was 
er weer sprake van een steviger vestiging van de religieuzen en een daarmee 
gepaard gaande kerkelijke opbloei. De religieuzen richtten hun aandacht op de 
caritas en het onderwijs. Toen echter de katholieken in 1898 de verkiezingen 
verloren, volgde als een echo op hun anti-Dreyfusopstelling opnieuw een vloed 
aan anti-kerkelijke maatregelen die zich vooral richtten tegen de religieuzen.

Het middeleeuwse klooster met een in die dagen geadoreerde benedictijnse 
traditie was ook voor Van Dalsum een metafoor van de goede harmonieuze 
wereld tegenover die van de warrige, kwade wereld. Het was de wereld van de 
Saks tegenover de wereld van de Frank. De oorzaak van die kwade wereld lag 
voor Van Dalsum in de vermenging van kerk en staat. 

Karakteristiek voor de Schets van een NatuurrechtSchets van een NatuurrechtSchets  was de serene rust in de opzet,  van een Natuurrecht was de serene rust in de opzet,  van een Natuurrecht
de stijl en de verwoording in de eerste hoofdstukken. Van Dalsum wilde een 
ideale utopische samenleving schilderen, waarin alles en iedereen in dienst stond 
van het algemeen belang en Gods wil met de wereld ten uitvoer werd gebracht. 
De brochure leek op een beeldende uitwerking van het voorwoord van Naudets 
paragraaf ‘Le Christianisme Social’ in diens studie Propriété, Capital et Travail: Propriété, Capital et Travail: Propriété, Capital et Travail
‘Christen-democraten werken aan de restauratie van het natuurrecht en willen 
eendrachtig het principe van rechtvaardigheid veilig stellen. Ze bestrijden het 
individualisme dat de liefdadigheid doodt.’ Naudet verwees naar de woorden 
van Paulus dat we van de onzichtbare tot de zichtbare dingen geraken en zag 
het abstracte begrip van het ‘het natuurrecht’ als een middel om te komen tot 
een rechtvaardige, gechristianiseerde samenleving: ‘Door het herstel van het 
natuurrecht bereiken we het sociale christendom en herstel van het christelijk 
recht.’211
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215  AOKH, VDA, oproep van mgr. H. van de Wetering en J. Loeff van het Comité tot ondersteuning van het Centraal Bureau, 
Leiden, 17 april 1916, waarop afschrift van Van Dalsums antwoord, 18 april 1916.

216  Ibidem, met verwijzingen naar waarschuwingen in De Volkswil.
217  Dankbetuigingen zijn bewaard gebleven van: T. van de Beek (Den Haag), Madame Marie Blomme (namens gevluchte 

Belgische vrienden in Den Haag), B.F.M. Mensing (namens de fi rma C.L. van Langenhuysen), notaris Ch. Miseroy, mr. 
F. Nagel jr., B. Niewold namens de bond van vrijzinnige propagandaverenigingen, opperrabbijn dr. Ritter, H. Wertheim jr., B. Niewold namens de bond van vrijzinnige propagandaverenigingen, opperrabbijn dr. Ritter, H. Wertheim jr., B. Niewold namens de bond van vrijzinnige propagandaverenigingen, opperrabbijn dr. Ritter
namens de Broederschap der Notarissen in Nederland, namens het gezantschap van Oostenrijk-Hongarije, de Mi-
nister van België (Den Haag), notaris J. Spijker (Arnhem, rechtsopvolger van het notariskantoor mr. S. Roes), B.J.M. 
Tieman (Den Haag), de families W.E. Jansen (Nijmegen) en J. Mulder (Arnhem).

218  Van Dalsums kerstoverweging in DV. nr. 13, 23 december 1909, gebaseerd op St. Thomas: ‘Essentiam Dei in hac vita  Van Dalsums kerstoverweging in DV. nr. 13, 23 december 1909, gebaseerd op St. Thomas: ‘Essentiam Dei in hac vita  Van Dalsums kerstoverweging in DV
cognoscere non possumus secundum quod in se est. Sed cognossimus eam secundum quod representatur in perfec-
tionibus creaturarum’, Summa Theol. I, 13, 2, ad 3m, vgl. Gilson, Le Thomisme, 203. Van Dalsum vernoemde de door 
hem gebruikte vertaling niet.

219  Van Dalsum, Het Geheim des Tijds, 22.
220  Van Dalsum, Het Geheim des Tijds, 20.

en Diens bedoeling met de schepping te doorgronden. Deze thomistische visie 
had hij eerder uitvoerig in een kerstoverweging uiteengezet.218 Deze gelovige visie 
uitdragen en ernaar leven was zijn ideaal.

De directe aanleiding voor de brochure dient gezocht te worden in het ver-
nederende vredesverdrag dat Duitsland op 11 november 1918 kreeg voorgelegd. 
Die vernedering gaf te denken, volgens Van Dalsum. In zijn visie hadden Engeland 
en Rusland de oorlog uitgelokt, de een om eigen handelsbelangen te verdedigen 
en de ander om zijn invloed op de Balkan te vergroten. Overigens pleitte hij 
Duitsland niet vrij. Het vredesverdrag toonde de afkeer van de mens van Gods 
wil. Het liet zien dat het hoogmoedige, oude christelijke westen persisteerde in 
zijn boosaardigheid. Het wilde geen schuld bij zichzelf zoeken. Men wilde niet tot 
inkeer komen, omdat men in een staat van verblinding leefde en niet besefte dat 
de wereldbrand uiteindelijk een strafgericht was van Godswege. 

Een nieuw tijdperk leek te zijn aangetreden. Van Dalsum wees op kranten-
berichten van november 1918, die meldden dat in Palestina een eerste zionistische 
regering was samengesteld. Volgens hem werd hiermee een nieuw tijdvak ingeluid 
en hij verwees naar eerdere artikelen in De Volkswil,De Volkswil,De Volkswil  die op deze veranderingen prelu-
deerden. De veranderingen waren niet zozeer ‘van zichtbare aard, nog meer waren zij 
van onstoffelijke aard’.219 Zijn toekomstverwachting luidde dat God allen weer tot het 
geloof zou brengen, zowel het oude christelijke westen als uiteindelijk ook het joodse 
volk. Met het joodse volk zouden het Duitse en het Vlaamse volk een bijzondere 
roeping in de toekomst krijgen, niet met wapens, maar met een christelijke geest.220

Aan de verblinding van het joodse volk zou een einde komen (Rom. 11, 25). De nieuwe 
tijd zou tot taak hebben een nieuwe christenheid op te bouwen, rekening houdend 
met het natuurrecht en met Gods geboden, zoals in de Schets van een NatuurrechtSchets van een NatuurrechtSchets  was  van een Natuurrecht was  van een Natuurrecht
aangegeven. Van Dalsum noemde overigens nergens een tijdslijn of een datum voor 
de afl oop van de vóórtijd en het aanbreken van de eindtijd. Hij sprak hoofdzakelijk 
over de vóórtijd die aan de eindtijd voorafging. In de eindtijd ging het om de bekeerde 
mensheid in een nieuwe christelijke wereld met een vooraanstaande plaats voor het 
joodse volk als oudste volk van God. Van Dalsum liet dit treffend weergegeven in 
een tekening voor de paragraaf ‘Schepping en Bedrijfsleven’ in het manuscript Het 
Strafgericht der Tijden, zoals we verderop zullen zien. Nu was er nog geen sprake van 

Terwijl Van Dalsum de laatste hand legde aan het werk, ontving hij een vertrouwe-
lijke brief van het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie in Leiden dat 
in fi nanciële moeilijkheden verkeerde en om geldelijke steun vroeg. Voor Van 
Dalsum wees dat er nog eens op dat

 ‘staatszucht werd geënt op het werk van de katholieke sociale actie, zeker in 
Nederland. De katholieke actie werd hier gesticht door de eenvoudigen en oprech-
ten onder de kleinen van het katholieke Nederland, tot welke eenvoudigen en 
oprechten ik ben blijven behoren en daarom onder leiding van het episcopaat 
uwe vervolging heeft moeten verduren.’215

Zonder herstel van de eer-, brood- en sacramentenroof kon van hem geen bijdrage 
worden verwacht.216

Zijn Schets van een NatuurrechtSchets van een NatuurrechtSchets  zond Van Dalsum naar politici en staatshoofden  van een Natuurrecht zond Van Dalsum naar politici en staatshoofden  van een Natuurrecht
in de hoop dat zij zich zouden bezinnen. In een van de nagelaten aantekeningen 
bevindt zich een verzendlijst waarop ondermeer de volgende adressen prijken: de 
ambassadeurs van Engeland, België, Frankrijk, Italië, Rusland, Japan, Oostenrijk-
Hongarije en Turkije, de minister van Binnenlandse Zaken, de Duitse keizer, de 
paus, opperrabbijn dr. H. Ritter, H. Wertheimpaus, opperrabbijn dr. H. Ritter, H. Wertheimpaus, opperrabbijn dr. H. Ritter , de bond van vrijzinnige propaganda-
verenigingen, J. Göbel, mr. F. Nagel, familieleden, verschillende notarissen, dominee 
de Boer in Hulst, vrienden in het Land van Hulst en elders. Vaak kreeg hij alleen een 
bevestiging van ontvangst als antwoord. Soms ook een dankwoord.217

Het Geheim des Tijds: wachter, wat is er van de nacht ? : wachter, wat is er van de nacht ? :

Op 15 december 1918 publiceerde Van Dalsum de brochure Het Geheim des Tijds. Het Geheim des Tijds. Het Geheim des Tijds
Van Dalsum wilde hierin voor ‘eenvoudige en oprechte mensen’ de gebeurtenissen 
in de wereld behandelen vanuit de wijsheid van God. Onder ‘de wijsheid van God’ 
moest niet worden verstaan dat de schrijver als enige mededeling mocht doen ‘uit 
Gods wijsheid’. Van Dalsum bedoelde hier ongetwijfeld dat gelovige kennis van de 
schepping en de menselijke natuur de mens in staat stelde indirect God te kennen 

Visitekaartje van Van Dalsum, circa 1920 (fotocollectie E. Taelman)
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222  Van Dalsum, Het Geheim des Tijds, 54-55.
223  AOKH, VDA, afschrift van brieven van Van Dalsum aan het pauselijk staatssecretariaat, 8 juni 1923, en aan president 

Poincaré van Frankrijk, 30 juni 1923. 
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227  Geschreven van 1 september tot 19 oktober 1921.

de rechtvaardige God straffen. Die straffen waren de catastrofes die de mensheid 
teisterden vanaf 1914 en 1918 en die niet ophielden. Zij overkwamen de mens-
heid waar staatszucht het christendom overheerste, het individu zijn natuurlijke 
rechten en plichten verzaakte en staatsalmacht de dienst uitmaakte. Gog en Magog 
(Apoc. 20, 9) waren de namen voor de vele antichristen die optraden. Tot de 
catastrofes moesten ook de natuurrampen in de wereld gerekend worden. Van 
Dalsum verzamelde berichten hierover in de Nieuwe Rotterdamse Courant en Nieuwe Rotterdamse Courant en Nieuwe Rotterdamse Courant De 
Tijd. Ook de zogenaamde ‘ismen’, de geestelijke stromingen of ‘systemen’ zoals Van Tijd. Ook de zogenaamde ‘ismen’, de geestelijke stromingen of ‘systemen’ zoals Van Tijd
Dalsum schreef, behoorden tot de rampen die de staatsalmacht bevorderden en aan 
het individu zijn rechten en plichten ontnamen.

Van Dalsum generaliseerde in deze jaren voortdurend en sloot zijn ogen voor 
vredelievende initiatieven.223 Zelfs het werk van ijveraars voor een Europese 
vredesconferentie was vergeefs. Er kwam geen duurzame vrede, zolang de over-
winnaars onrechtvaardig bleven optreden tegenover het Duitse volk, zo schreef 
hij dr. H. Muller.224

Naarmate het in zijn ogen verder bergafwaarts ging met het westerse christen-
dom, werd Van Dalsums geloof meer en meer overschaduwd door het komende 
oordeel van Christus over de mensheid. Enerzijds troostte het hem om zelf ‘bij God 
thuis te komen’ (Naudet). ‘Quand vous verrez arriver ces choses et que la gloire de 
Jésus-Christ sera proche, regarder et levez la tête, car alors votre rédemption, votre 
délivrance approche.’225 Anderzijds hoorde hij graag dat het woord van Jezus ‘Ik heb 
medelijden met de schare’ voor alle mensen gold. Daarom konden alleen boete-
doening en schuldbelijdenis de gevallen christenheid nog redding brengen.

Van Dalsums geloof dat hem in zijn jongere levensfases zozeer inspireerde tot 
grote inzet voor het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de gewone man, 
werd nu krampachtig. Zijn godsbeeld veranderde. God was geen schepper en vorm-
gever van de wereld meer, geen vader bij wie een kind thuis kon komen, maar een 
oordelende en rechtvaardige rechter, zoals bij Bossuet. Beschouwde hij zijn notaris-
ambt voorheen als een leengoed van God, nu registreerde hij als Gods notaris de 
wereldgebeurtenissen en schroomde hij niet hel en verdoemenis aan te zeggen.226

De Drie Revoluties der christenheid

In De Drie Revoluties der christenheid komen we Van Dalsums eindverwachting De Drie Revoluties der christenheid komen we Van Dalsums eindverwachting De Drie Revoluties der christenheid
opnieuw tegen.227 Nu echter veel nadrukkelijker en concreter dan in het Geheim 
des Tijds en des Tijds en des Tijds Schets van een NatuurrechtSchets van een NatuurrechtSchets . De tekst is verre van onderhoudend, het zijn  van een Natuurrecht. De tekst is verre van onderhoudend, het zijn  van een Natuurrecht

de wederkomst van Christus, maar de voorbereidingstijd op dit laatste tijdperk en 
Zijn komst was wel ingegaan. De aardse werkelijkheid diende te worden omgevormd 
in christelijke geest, opdat de Mensenzoon geloof zou aantreffen. 

Misschien namen mensen het hem kwalijk dat hij dit standpunt innam en dit 
als Gods notaris uitdroeg, maar mocht iemand hem vragen zijn aanstellingsakte 
te tonen, dan zou hij antwoorden: ‘zie ons werk en verklaar het zonder dat’.221 Zijn 
hele leven stond in dienst van de sociale opbouw van een maatschappij op chris-
telijke grondslag voor alle mensen. Hij benadrukte wat hij eerder in De Volkswil
zei, namelijk dat hij zijn notarisambt als een offerande aan God had opgedragen 
en als een leengoed van Hem had teruggekregen. De mensheid besliste uit vrije 
wil naar de ondergang te lopen en schoof zijn waarschuwingen terzijde.

Ondanks zijn besef dat dit tijdperk van verblinding en Godsverduistering 
gevolgd zou worden door een laatste waarin de wederkomst van Christus zich zou 
aankondigen, voelde Van Dalsum twijfel en vreesde hij de afl oop. Het uitbreken en 
het verloop van de oorlog betekenden voor velen het einde van een optimistisch 
wereldbeeld, van een geloof in vooruitgang. Het was voor velen ook het einde van 
de vanzelfsprekendheid van het christelijk geloof. Dat gold ook voor Van Dalsum: 

 ‘Zal de Mensenzoon nog geloof aantreffen? Het geloof is verwoest (...), mensen 
en volkeren tasten in onze dagen rond, niet wetend wat te doen, doffe on-
verschilligheid bij de een, afgunst, hoogmoed, begeerlijkheid en hebzucht bij de 
ander, stuurloos dobbert het scheepje der Christenheid over de wereldzee (...) De 
mensheid in haar geheel, het christendom en jodendom in het bijzonder zijn in 
barenswee (...) Wachter wat is er van de nacht?’222

De morgen komt en ook de nacht, antwoordt de wachter bij Jesaja (Jesaja 21, 12), 
maar Van Dalsum sprak nog niet over de morgen. De nacht van de godsverduis-
tering die aan de wederkomst van Christus vooraf ging, maakte hem depressief. 
Vermenging van staatszucht en godsdienst leken in de brochure niet het eigenlijke 
probleem voor hem te zijn, daar de mens zijn vrije wil mocht volgen. Het kwaad in 
de wereld werd uiteindelijk niet verklaard uit deze vermenging of uit de leegheid 
van geloof. Waarom, zo vroeg Van Dalsum zich af, keerde de mens zich af van 
God? Waarom geloofden mensen niet meer? Blijkbaar moesten het ongeloof en 
het verdwaalde pad ook bij Gods voorzienigheid horen, hoe onbegrijpelijk dat ook 
was voor de gelovige. De brochure eindigde met een oproep ‘dat allen tezamen 
erkennen dat God de Heer is’. Zijn oproep werd niet beantwoord. Zijn ergernis 
en vertwijfeling hierover verwoordde hij enkele jaren later op hardere toon en in 
apocalyptische klanken in De Drie Revoluties der christenheid. De Drie Revoluties der christenheid. De Drie Revoluties der christenheid

Het grote isolement waarin Van Dalsum rond zijn vijftigste levensjaar was komen Het grote isolement waarin Van Dalsum rond zijn vijftigste levensjaar was komen Het grote isolement waarin Van Dalsum
te verkeren, liet hem echter niet in een zwart-wit schema denken, alsof tussen goede 
en kwade mensen of volkeren een scheidslijn zou bestaan. De echte tegenstelling 
was volgens hem gelegen in de halsstarrige onwil van schepselen tegenover hun 
Schepper. Het zou anders kunnen: waar schuld beleden werd, volgde barmhartig-
heid en keerde het lot van de wereld ten goede. Waar geen schuld beleden werd, zou 
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228  Van Dalsum, De Drie Revoluties, 13 en volgende.
229  Hij lijkt hier de tekst te volgen van Holland , Het smeult, 144-162. 
230  In een door hem getekende cirkel in het manuscript Het Strafgericht, markeert hij de volgende periodes: (het jaar) Het Strafgericht, markeert hij de volgende periodes: (het jaar) Het Strafgericht

321 de verleiding; 395 staats-christendom; 754 paus-koning; 1054 de scheuring; 1517 koning-paus; 1648 verval van 
het christelijk staatsrecht; 1789 de miskenning; 1 augustus 1914 dit is uw uur en de macht der duisternis; 11 novem-
ber 1918 de zege der ongerechtigheid; 11 november 1925 de hardnekkigheid.

 Het onderschrift luidt: De erfzonde der Christenheid.
231  TNC. nr. 7251, 20 januari 1922.
232  AOKH, VDA, serie van negenentwintig katernen, met tekeningen van Willem Hoogenbos.
233  AOKH, VDA, correspondentie van De Reproductie Compagnie Rotterdam met Van Dalsum, juni-oktober 1928; brief 

van Lambert van Dalsum aan Hendrik in katern 15, niet gedateerd, maar geschreven vóór het vertrek van moeder Van 
Dalsum naar St. Gilles-Waas (1932).

De derde revolutie eindigde voor Van Dalsum met de constatering dat voor God 
de maat vol is (Mt. 23, 29-32).

In een volgend hoofdstuk ging hij in op de rol van geslachten, volkeren en 
middelen, waarbij hij ook gedeelten van zijn leven in Hulst memoreerde. 

Het laatste hoofdstuk droeg als titel: ‘de waarheid zal U vrijmaken’. Hierin 
werden uitsluitend apocalyptische teksten voor bepaalde gebeurtenissen 
gebruikt. In liberale kring prees hij De Drie Revoluties aan als ‘een volkswildaad tot Drie Revoluties aan als ‘een volkswildaad tot Drie Revoluties
licht en lucht, als een woord van bevrijding waarop de wereld wacht, en als een 
aanzegging van het gericht des Heren tegen de vijanden van het Duitse volk.’231

Er was immers in zijn ogen in 1918 geen rechtvaardige vrede gesloten.

Het Strafgericht der Tijden (1914-1933) 

Tot de nalatenschap van Hendrik van Dalsum behoren verschillende aanzetten 
tot het manuscript Het Strafgericht der Tijden. Gezien de grote invloed van Bossuets 
Discours op Van Dalsum zal de titel duidelijk zijn: alle volkeren hadden na 1914 te 
maken met leed en ellende door oorlogvoering. De oorzaak hiervan was, volgens Van 
Dalsum, dat de mensheid zich niet aan de Tien Geboden en niet aan het natuurrecht 
hield. Door hierin te blijven volharden zou de mens het lijden dat hij over zichzelf 
afriep, moeten ondergaan. Dit lijden moest de gelovige mens uiteindelijk zien als 
een straf van God. Deze straf zou de gehele mensheid ondergaan, geen volk of kerk 
uitgezonderd. Op het einde van deze straftijd zouden alle volkeren tot God terug-
keren. Zoals Bossuet de bekering van het joodse volk benadrukte, zag Van Dalsum 
deze bekering aanstaande in de pogingen een joodse staat in Palestina te vestigen.

In Van Dalsums nalatenschap bevinden zich talloze teksten met titels als 
Strafgericht, Strafgericht, Strafgericht Strafgericht der Tijden, Geschiedenis van het strafgericht der Tijden en Geschiedenis van het strafgericht der Tijden en Geschiedenis van het strafgericht der Tijden
Wereldrevolutie van het strafgericht der tijden. De oudste serie schriften, Het Strafgericht 
der Tijden, was een voor uitgave bestemde versie.232 De eerste katern van deze serie 
vermeldt 1 augustus 1914 als begindatum. Wanneer het werk voltooid werd, is 
niet duidelijk. Gezien de correspondentie met De Reproductie Compagnie die de 
clichés maakte en de tekeningen afdrukte en een in de zending tekeningen aan-
getroffen brief van broer Lambert van Dalsum,233 zou het werk afgerond moeten zijn 
tussen 1929 en het voorjaar van 1932. Later voegde hij nog enkele notities over de 
Jodenvervolging toe. 

meer uit verdriet voortgekomen harde statements, waarmee hij ‘de loop van zaken’ 
of ‘la suite des choses’ (Bossuet) verwoordde.228 Nieuwe gedachten staan er niet in. 

De grondgedachte is het onmogelijke samengaan van het aardse met het gees-
telijke belang. Het geloof eist dat wij tijdens ons aardse leven meer en meer op 
Christus gelijken om uiteindelijk bij God thuis te komen. Dit gebeurt niet zonder 
strijd in het persoonlijk leven en in de wereldgeschiedenis. Van Dalsum strooide 
in de tekst met oordelen. Wat door hem als negatief werd getypeerd, was het werk 
van de satan. Zo beschreef hij de strijd van goed en kwaad in de kerkgeschiedenis. 
Deze strijd leek hem in het voordeel van het kwaad uit te vallen. 

De eerste revolutie begon voor Van Dalsum bij de erkenning van het christen-
dom door keizer Constantijn en de eerste schenking van aardse goederen aan de 
kerk. Deze periode van schenkingen eindigde voor hem in 756. Hij beschreef dit 
tijdvak als dat van de paus-koning. 

De tweede revolutie liep vanaf Karel de Grote tot 1648 (vrede van Munster). 
Het was volgens hem een periode waarin ook Germaanse landen met een afgeleid 
Romeins recht te maken kregen en de Duitse eenheid na de reformatie wegviel 
en waarbij ook het beginsel ‘cuius regio illius et religio’ ging gelden. Landswetten 
bepaalden wat de geloofsinhoud werd.229 Hij noemde het ook wel de periode van 
de koning-paus. 

De derde revolutie liep van 1648 tot 1918.230 Het concilie van Trente mocht 
wel de geloofswaarheden veilig hebben gesteld, maar had niet de bron van het 
kwaad, de zucht naar macht, weggenomen. Uiteindelijk greep God in door in de 
beginselen van de Franse Revolutie de natuurlijke rechten van de mens weer te 
laten ontdekken. Deze beginselen, vastgelegd in een grondwet, beantwoordden aan 
het evangelie en aan het natuurrecht. Deze periode bracht een tijd van ongekende 
vooruitgang en ontdekkingen met zich mee. Het zou, aldus Van Dalsum, voor de 
wereld een zege zijn geweest, indien men in deze tijd van vooruitgang God niet 
vergeten had. Er waren sprankjes hoop dat men God als Schepper zou blijven eren 
en oog zou hebben voor rechtvaardige wetgeving, zoals in de encyclieken van 
Leo XIII werd gevraagd en in de sociale verzekeringswetten in Duitsland werd 
getoond. 

In 1903 stierven Schaepman en paus Leo XIII. Beiden wilden evenwicht en 
harmonie terugbrengen in samenleving en kerk. Echter, in Nederland hadden, 
volgens Van Dalsum, de bisschoppen en katholieke kiesverenigingen zich mees-
ter gemaakt van de katholieke verenigingen voor kerkelijke macht, terwijl dit 
in strijd was met de pauselijke vermaning aan de geestelijkheid zich niet met 
politiek bezig te houden. Ook internationaal was men zich verder van God blij-
ven afwenden. Christelijke landen lokten een oorlog uit om handelsbelangen te 
beschermen en invloed uit te oefenen in centraal Europa. Met het vernederende 
vredestractaat van 1918 waren er geen goede voorwaarden geschapen voor een 
werkelijke vrede. Er was enkel sprake van overwinnaar en overwonnene of van 
overwinnaar en slachtoffer. Daarom had een vredesconferentie geen enkele kans. 
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De tekenaar Willem Hoogenbos maakte de tekeningen bij de verschillende para-
grafen. Hij was door het bedrijf De Reporductie Compagnie hiervoor benaderd. 
Tussen Van Dalsum en Hoogenbos, die al op leeftijd was en door een handicap 
aan zijn stoel was gekluisterd, groeide een band. Zij correspondeerden met elkaar. 
Van Dalsum reisde naar Rotterdam om persoonlijk zijn geloofsvisie voor hem 
te verduidelijken en zijn teksten en eigen schetsen voor het manuscript door 
te spreken. Hij zond Hoogenbos bovendien twee brochures als toelichting. Van 
Dalsum bleek in zijn nopjes met het door Hoogenbos geleverde werk, al waren 
niet alle tekeningen precies zoals hij ze gedacht had.234 ‘Hoogenbos trachtte’, zo 
schreef de Compagnie aan Van Dalsum, ‘om den geest van Uwe schrifturen te 
benaderen. Dat hij daarin geslaagd is, zal hij met voldoening vernemen.’235 Hoe 
goed Hoogenbos Van Dalsum begreep, blijkt wel uit de tekening bij de paragraaf 
‘Schepping en bedrijfsleven’. Zoals de tekst over de ‘mystieke’ het credo van Van 
Dalsum was in zijn eerste geloofsperiode, gaf deze tekening uitdrukking aan 
zijn credo in zijn tweede geloofsperiode. Van Dalsum had de volgende algemene 
aanwijzingen voor de tekenaar gegeven: 

 ‘Dan komt Koning David, eenvoudig gekleed, met koningskroon op het hoofd 
en een harp in de hand, waarop hij speelt. Hij loopt met verheugde stappen, 
enigszins dansend. Achter hem loopen personen voorstellende verschillende 
bedrijven: Op de 1e rij: een landbouwer met spade, een landbouwer met sikkel, 
een mijnwerker met houweel over den schouder, een jager met jachtgeweer, 
een visscher met hengel. Op de 2e rij: een timmerman met hamer en nijptang, 
een metselaar met mortelbak op de schouder, een schilder met verfpot en 
penseel in de hand. Op de 3e rij: een koopman met ellestok, een ander koop-
man met weegschaal, een fabrikant met kleine maschine onder den arm, een 
ingenieur met cirkel, passer en meetstok. Op de 4e rij: een professor in toog, 
een onderwijzer met schoolschriften, een 2e professor met proefglas. Op de 5e 
rij: een artist met teekentasch, een toneelspeler met masker.’236

 ‘In de 3e rij ook een klompenmaker met klompen in de hand (Vlaanderen en 
ook het Land van Hulst kende veel klompenmakers). De gedachte was: dat 
alle bedrijven slechts uitoefenen de arbeidstaken door den ééne Werkgever 
opgedragen in het Paradijs.’237

Hoogenbos liet David voorop gaan. Vanuit de Romeinse huizen waarin voorheen 
het Romeinse recht, machtzucht en eigenbelang heersten, werd nu gegroet naar 
de optocht van het volk-van-de-Tien-Geboden. De optocht werd afgesloten door 
de ark met een Romeins escorte. De christelijke gemeenschap, inclusief de kerken 
van de reformatie, werden dus van het begin tot het einde als het ware omsloten 
door het joodse volk als oudste uitverkoren volk. Romeinse machtzucht bestond 

Tekening van Willem Hoogenbos bij de paragraaf ‘Schepping en bedrijfsleven’ van Van Dalsums manuscript Tekening van Willem Hoogenbos bij de paragraaf ‘Schepping en bedrijfsleven’ van Van Dalsums manuscript 
Het Strafgericht der Tijden (Van Dalsumarchief, Oudheidkundige Kring Hulst)
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In nummer twaalf besprak Van Dalsum onder de titel ‘Heidendom in de christen-
heid’ ondermeer de viering van het eeuwfeest van België. Hij wees op de over-
heersende militaire aankleding van het feest, waarop het katholieke Handelsblad 
van Antwerpen zo trots was.van Antwerpen zo trots was.van Antwerpen 243 Hij noemde het optreden van de communistische 
regering in Rusland, die door staatsonderwijs en leger het godsdienstig gevoel 
aan de bevolking trachtte te ontnemen, heidens.

In nummer veertien besprak hij de ontstaansgeschiedenis van het fascisme 
in Italië van 1918 tot 1927, waarin hij Mussolini in taal, daad en tijdsrekening als 
de gelijke zag van de heidense keizers in Rome. Het fascisme was voor hem met 
dezelfde geest bezield als de eerste keizers. ‘De regering te Rome nam het besluit – 
bericht van 20 april 1923 – om het 1 meifeest te vervangen door een feestviering 
van 21 april, den verjaardag van de stichting van Rome.’244 Hij zag het fascisme 
zich in een richting ontwikkelen, die alle staatsmacht bij de leider zou leggen 
met de bedoeling de volkswil en de persoonlijke vrijheid te verstikken. ‘De staat 
wordt een soort heilig iets.’

In nummer vijftien, ‘De Sionsberg’, maakte hij enkele notities over de begin-
periode van de katholieke actie. Het sociale werk van de katholieke actie was te 
zeer door politieke doeleinden beïnvloed om nog te kunnen spreken van een 
scheiding van burgerlijk en kerkelijk domein. ‘De katholieke actie maakt zich 
meester van de gelovige van de wieg tot het graf.’ Paulus zei dat de mens niet 
had te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden van 
de duisternis. ‘Welnu, dat katholieke leger strijdt niet tegen de machten der duis-
ternis, maar tegen medeburgers, niet met de wapenrusting Gods, maar met de 
wapenrusting van menselijke wijsheid en menselijke berekening.’

Geloof was voor hem genade, het werk van de heilige Geest, niet van mense-
lijke wijsheid en berekening. De katholieke actie was geen dienst van het geloof 
en toch diende zij zich als zodanig aan. Het werk op sociaal gebied behoorde 
volgens Van Dalsum niet tot de bijzondere taak van de kerk, maar tot de alge-
mene taak van de mens, ingeboren in zijn natuur. Indien de menselijke natuur de 
geest van Christus onderging, zou zij handelen naar sociale rechtvaardigheid en 
naar het woord ‘Ik heb medelijden met de schare’. De kerk moest deze geest van 
rechtvaardigheid en de christelijke burgerplicht tot het dienen van het algemeen 
welzijn bevorderen. Dat had zij eeuwenlang gedaan voor weduwen en wezen en 
dat diende zij te blijven doen, maar zonder zelf naar macht te streven.

niet meer; jong en oud begroetten deze optocht. Vlak vóór de ark liepen moeders 
met kinderen. Van Dalsum verwees hier ongetwijfeld naar zijn eerste kerst-
overweging in 1909, waarin hij de wijsheid, almacht en liefde van God beschreef: 
‘De liefde van de moeder voor haar kind is slechts een zwakke afstraling van de 
Bron van waaruit alle liefde voortkomt. Hoe groot moet dan toch de liefde zijn van 
de Schepper jegens Zijn beeld en gelijkenis.’238 De tekst ging terug op Thomas van 
Aquino, die het kennen van Gods wezen mogelijk achtte door het kennen van de 
volmaaktheden van het geschapene. Van Dalsum kende de tekst uit het populaire 
boek van abbé J. Millot, die in meerdere teksten de volmaaktheid van de Schepper 
terugzag in de schoonheid van het geschapene.239 Er is één opmerkelijke dissonant 
in de optocht van deze christelijke maatschappij: naast de ‘professor in toog’ in de 
vierde rij is een masker getekend voor de toneelspeler op de vijfde rij. Het masker 
duikt op naast een professor in toog. Wilde hij in algemene zin de scheidslijn 
tussen goddelijke en menselijke wijsheid markeren?240 De tekening stelde vooral 
een wereld van landbouw en nijverheid voor. De (groot-) industrie verscheen nog 
niet in de streek en in Van Dalsums wereldbeeld. Voor de industriële ontwikkeling 
in Nederland had Van Dalsum trouwens weinig of geen oog. 

Het onderschrift, psalm 144, 10 in de Hebreeuwse telling (in de huidige telling 
psalm 145, 10), was een lofl ied van David: ‘Laten al uw schepselen u loven, Heer, 
en uw getrouwen u prijzen. Laten zij getuigen van de luister van uw koning-
schap, spreken over uw machtige werken.’

In de eerste aanbetaling aan de Reproductie Compagnie drong Van Dalsum
erop aan om Hoogenbos zijn vergoeding direct te geven.241 Uit de onkostennota 
blijkt dat Hoogenbos in totaal negenentwintig tekeningen voor Van Dalsum 
maakte. Niet alle tekeningen bleven bewaard.

Minder overzichtelijk dan de tekeningen is de tekst van Het Strafgericht. Van Het Strafgericht. Van Het Strafgericht
Dalsum wijzigde herhaaldelijk de indeling en sloot af met de opdracht aan 
Hoogenbos. Veel teksten vormden een herhaling van Van Dalsums visie in Schets
van een Natuurrecht, van een Natuurrecht, van een Natuurrecht het Geheim des Tijds en in de het Geheim des Tijds en in de het Geheim des Tijds Drie Revoluties der Christenheid. Drie Revoluties der Christenheid. Drie Revoluties der Christenheid
Vandaar dat we slechts enkele facetten aanstippen.

Als voorwoord voerde Van Dalsum 1 Kor. 1, 25 op: ‘Het dwaze van God is wijzer 
dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen.’ In nummer drie, ‘De 
aanvang of Gog en Magog’, wordt, zoals we eerder zagen, 1 augustus 1914 als start 
van de beproevingen gezien. Alles wat naar uiterlijke macht tendeerde, werd in 
de ogen van Van Dalsum een werktuig van satan. De almacht van de staat dreigde 
de persoonlijke wil en verantwoordelijkheid van elke mens onder te sneeuwen. 
De stelsels van het algemeen stemrecht en van de collectieve arbeidsvoorwaarden 
bekeek Van Dalsum met argwaan. De individuele persoon was opgegaan in een 
onpersoonlijke massa ‘die van de staatsalmacht verwacht voldoening van ieders 
begeren op kosten van allen’. De mens was echter geschapen als een persoon-
lijk wezen met een persoonlijke ziel en met persoonlijke verantwoordelijkheid 
jegens zichzelf, anderen en de Schepper.242
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om de gelovigen te binden aan koorden.’246 De inwijding van dr. Müller als rijks- De inwijding van dr. Müller als rijks- De inwijding van dr. Müller
bisschop in de dom van Berlijn op 23 september 1934 noteerde hij zonder commen-
taar. Of hij van het oplaaiende verzet tegen de rijkskerk weet had, is onbekend. 
Het verzet binnen de evangelische kerk, vanuit de synode van Dahlem, tegen de 
stichting van de rijkskerk, waarbij Bonhoeffer en Niemöllerstichting van de rijkskerk, waarbij Bonhoeffer en Niemöllerstichting van de rijkskerk, waarbij Bonhoeffer  de Duitse christenen  en Niemöller de Duitse christenen  en Niemöller
vroegen te kiezen tussen de twee kerken, ging aan hem voorbij. 247 Toen hij van 
anti-joodse maatregelen kennis nam en bekend raakte met de anti-joodse leerstof 
op de Duitse scholen over erfl ijkheid en rassenleer, werden zijn ogen geopend 
voor het anti-joodse karakter van het nationaal-socialisme en zijn streven naar 
een totalitair regime. Hij sprak in een kanttekening van vijandschap tegen het 
jodendom. Bovendien, ‘als het jodendom verworpen wordt, heeft ook het christen-
dom dat als een wilde tak toch geënt is op den olijfboom van het jodendom, geen 
grond.’248 In zijn ogen respecteerde de stichter van het derde rijk in zijn nieuwe orde 
niet de ‘onveranderlijke rechtsbeginselen voor de jood’.249 Vanaf dit moment volgde 
hij de ontwikkelingen in Duitsland steeds kritischer.

Van Dalsums notities over het nationaal-socialisme, fascisme en de Joden-
vervolging bieden voldoende informatie om te weten welke standpunten hij 
innam. Zij staan in kladschriften met het opschrift Strafgericht of Strafgericht of Strafgericht Wereldrevolutie 
van het Strafgericht. Deze kladschriften hoorden bij zijn manuscript van het Strafgericht. Deze kladschriften hoorden bij zijn manuscript van het Strafgericht De Geschiedenis 
van het Strafgericht dat, zoals Van Dalsumvan het Strafgericht dat, zoals Van Dalsumvan het Strafgericht  opmerkte, nog wel een open eind had. In 
zijn ogen verwierpen het nationaal-socialisme en fascisme Gods scheppingsorde. 
Ze kenden een staatsalmacht die niet Gods geboden, maar menselijke geboden 
wilde handhaven.250 Waar was hier de christelijke geest gebleven, de liefde van 
eensgezindheid onder de mensen? Waar werden de woorden gehoord ‘ik heb 
medelijden met de schare?’251 Het Duits nationalisme was verbonden met het
Italiaanse fascisme en ‘de staatsalmacht was niet uit christelijke geest’.252 In de 
vorming van de as Berlijn-Rome zag hij de terugkeer van het Romeinse Imperium 
dat met zijn brood en spelen het stilzwijgen moest opleggen aan het onrustig hart. 
‘Onrustig hart, omdat er een innerlijk bewustzijn was aan een hoger dan het aards 
leven.’ Sportbeoefening in verenigingsverband was nu uitsluitend geoorloofd met 
goedvinden van de staatsalmacht, zo merkte hij op. Hetzelfde gold voor het ver-
dienen van het dagelijks brood, voor het doen aan liefdadigheid, voor de kunst en 
voor de persvrijheid.253

Van Dalsum was van mening dat een deel van het Duitse volk schuld trof, omdat Van Dalsum was van mening dat een deel van het Duitse volk schuld trof, omdat Van Dalsum
het deze staatsalmacht erkende in plaats van Gods scheppingsorde. ‘Het beginsel 
van het leiderschap behoort tot de rechtsorde van het nationaal-socialisme en 

Nummer 22 handelde over Nederland. Het is een van de weinige keren dat Van 
Dalsum zich in heel algemene zin over de Nederlandse politiek van achtereen-
volgende kabinetten uitliet. De confessionele partijen – en met name de rooms-
katholieke Staatspartij – moesten het vaak ontgelden, omdat zij dominant waren. 
De vele andere politieke partijen noemde hij nauwelijks. 

De verandering van de kieswet door de volksvertegenwoordiging te vervangen 
door de evenredige partijvertegenwoordiging, had zijns inziens slechts geleid tot 
behartiging van partijbelangen. Eigenlijk voelt hij meer voor een terugkeer van de 
oude volksvertegenwoordiging. De fi nanciële gelijkstelling van openbaar en bijzon-
der onderwijs en de veranderingen in de belastingwetgeving hadden zijn vertrouwen 
in het kabinet-Cort van der Linden beschaamd. Het kabinet-Ruys de Beerenbrouckin het kabinet-Cort van der Linden beschaamd. Het kabinet-Ruys de Beerenbrouckin het kabinet-Cort van der Linden
‘gaf aan pastoors en bisschoppen recht te beschikken over de belastinggelden 
van de burgers. De onderwijswet ontredderde de staatsfi nanciën.’ Het kabinet-
Van Karnebeek maakte door de afronding van het Nederlands-Belgisch verdrag op 
11 november 1926 Zeeuws-Vlaanderen opnieuw tot generaliteitsland. Een uiting 
hiervan was, naar zijn mening, dat de aanleg van de provinciale en gewestelijke 
waterleidingen voor rekening kwamen van de gemeentebesturen. De weigering
van de hoogste ambtenaren over de watervoorraden in Zeeuws-Vlaanderen 
in discussie te gaan, zag hij als een uiting van hovaardij en als een benadeling 
van de regio. De hele geschiedenis werd uiteindelijk in het perspectief van het 
Strafgericht geplaatst.

Van Dalsums oordeel over de Jodenvervolging

Levend in de eindtijd en in de verwachting van een zelfstandige joodse staat, 
liet Van Dalsum zich na 1933 kritisch uit over de politieke ontwikkelingen in 
Duitsland met betrekking tot de joodse bevolking. Hoewel het buiten het bestek 
van dit onderzoek valt en deze aantekeningen van na 1933 dateren, krijgen ze 
hier toch aandacht.

Terwijl hij de zucht naar staatsalmacht in het Italiaanse fascisme al spoedig 
onderkende, zag Van Dalsum deze aanvankelijk niet bij de opkomst van het 
nationaal-socialisme in Duitsland. Mogelijk kwam dit door een zekere sympathie 
die hij voor het gewone Duitse volk had. Mogelijk beschikte hij niet over alle infor-
matie, al bevatten zijn krantenknipsels van de Nieuwe Rotterdamse Courant berichten Nieuwe Rotterdamse Courant berichten Nieuwe Rotterdamse Courant
over maatregelen tegen de evangelische kerken in Pruisen, waarin ook het verzet 
binnen de kerken enige aandacht kreeg.245 Hij maakte er geen opmerkingen bij. 
Illustratief voor deze beginperiode van de jaren dertig is zijn kanttekening bij de 
vorming van de Duitse rijkskerk. De samenvoeging van achtentwintig evangelische 
landskerken tot één rijkskerk beschouwde hij argeloos als een bevordering van de 
christelijke eenheid en niet als een doelstelling van het politiek regime. De staats- of 
rijkskerk ‘is nog niet het ware, maar dat kwam wel, want het is niet de bedoeling 
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wethouders erop dat er mogelijk sprake was van onregelmatigheden in de begroting 
van de gemeente. Twee zaken werden door hem aangestipt: een veranderde bestem-
ming voor de van staatswege verstrekte militievergoedingen – het niet boeken 
van deze vergoedingen als inkomsten – en het handelen in het verleden door het 
bestuurscollege bij de aankoop van gronden voor het rooms-katholiek Liefdehuis. 
In beide gevallen was wellicht geld aan de gemeente onttrokken ten behoeve 
van niet-gemeentelijke instellingen zonder dat verantwoording werd afgelegd 
aan of goedkeuring werd verkregen van de gemeenteraad. Zonder op bijzon-
derheden verder in te gaan werd uit notities duidelijk dat er besloten overleg 
zonder notulering had plaatsgevonden, dat eerdere besluiten tóch kort daarna 
door de gemeenteraad werden bekrachtigd en dat militievergoedingen die aan 
de staat dienden te worden terugbetaald, aan andere zaken werden uitgegeven. 
Tevens speelde een rol dat er machtsverstrengeling had plaatsgevonden bij de 
burgemeester die ook kerkmeester was, en bij de wethouders die ook regenten 
waren van het Liefdehuis. Van Dalsum vroeg om een justitieel onderzoek.258 De 
zaak in kwestie leidde tot twee openbare vergaderingen ‘van belastingbetalers’ 
in de zalen van herberg Apollo, waarvoor ook leden van de gemeenteraad, de 
burgemeester en wethouders en leden van het college van Gedeputeerde Staten 
waren uitgenodigd.259 Welke inkomsten had de gemeente en waaraan werd 
het geld uitgegeven? Uit brieven van Van Dalsum werd duidelijk dat onvrede 
en ongeduld onder de verzamelde belastingbetalers groeiden. Het College van
Gedeputeerde Staten van Zeeland trachtte de zaak te sussen door een vervolg-
gesprek in de Abdij te Middelburg te beleggen tussen Van Dalsum, de burgemeester
en de wethouders.260 Uiteindelijk besloot men alles maar bij het oude te laten en 
aan Van Dalsums vraag om een nader onderzoek geen gevolg te geven. Ook de 
offi cier van justitie berichtte hem geen onderzoek te willen instellen.261

Op 28 juli 1923 verklaarde het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
een stemming voor de gemeenteraad van Hulst nietig ‘wegens bedrog aan de 
zijde van de partij van burgemeester F. van Waesberghe’.262 In de bijlage bij de 
brief werd gedetailleerd melding gemaakt van het feit dat de burgemeester als 
voorzitter van het stembureau in het rooms-katholiek Liefdehuis misbruik 
maakte van art. 78 van de kieswet en voorbij was gegaan ‘aan de volstrekte zelf-
standigheid van de kiezer’. De raadsbesluiten die door de gemeenteraad op 11 juli 
1923 waren genomen, werden nietig verklaard. Voor Van Dalsum was dat een 
reden om nogmaals op het laakbare gedrag van de katholieke kiesvereniging te 

behoort ook tot de rechtsorde van het fascisme.’254 Staatsalmacht behoorde niet 
tot de waarheid, maar ging het doel voorbij. Men diende stil te staan bij zijn eigen 
leven, bij eigen fouten, bij wat men eigenlijk zelf hoorde te doen. ‘In deze wereld 
van ongerechtigheid en straffeloosheid sinds 1918 heeft elk volk, elk priesterschap 
niet geklopt op eigen borst maar op de borst van anderen.’ 

In de geschiedenis van de christelijke volkeren was het vaker voorgekomen 
dat bij grote onverklaarbare rampen ‘niet geklopt werd op eigen borst maar op 
de borst van de ander’.255 Van Dalsum wees op eerdere voorvallen in de Duitse 
geschiedenis, zoals de heksenvervolgingen en de zwarte dood. Ook rond 1300 
werden de joden beschuldigd van en vervolgd voor het verspreiden van de pest, 
maar heksen hebben nimmer bestaan en de aanleiding tot vervolgingen lag in 
waandenkbeelden of in afgunst. Vrijheid gold ook voor het joodse volk. Men 
gunde het joodse volk zijn vrijheid niet, omdat het de schuld van alle kwaad 
kreeg: ‘Men verwijt hen dat zij slechts handelaren zijn, maar vergeet dat land-
bouw, ambt en ambacht wettelijk of feitelijk voor hen gesloten zijn.’256 Het Duitse 
volk overwoog niet dat ook zijn geschiedenis viel onder Gods strafgericht. Toen 
het in 1918 ‘weder uit zijne val trachtte op te komen, ging het niet kloppen op 
eigen borst maar ging het kloppen op de borst der joden en dit kloppen werd 
de Jodenvervolging.’ Deze uitdrukking voor schuldbewustzijn gebruikte hij 
verschillende keren. Duitsland besefte niet dat

 ‘God de Heer het was die 11 november 1918 het Duitse volk deed overkomen 
en niet de jood. Gods wegen zijn voor mensen-van-één-dag, of slechts ziende 
en voelende den eigen dag, onnaspeurlijk. (...) Jodenvervolging zal zich steeds 
in de wereld herhalen zolang mensen en volkeren en priesterschap kloppen 
op eens anders borst en niet op eigen borst: waar wordt geklopt op eigen borst 
is barmhartigheid, waar wordt geklopt op eens anders borst is vergelding. 
Geloofsvervolging ligt in het onrecht van de staatsalmacht. De jood werd uit 
bedrijf, huis en bezit verjaagd, in concentratiekamp gebracht, de moderne 
zijde van vervolging die verving den vroegeren brandstapel.’257

Een mislukte terugkeer in de politiek

Hernieuwde contacten met de politiek van kort na de Eerste Wereldoorlog verliepen 
voor Van Dalsum niet prettig en sterkten hem in zijn overtuiging dat het steeds 
verder bergafwaarts ging met de samenleving. 

In 1923 werd Van Dalsum opnieuw gekozen tot lid van de gemeenteraad van 
Hulst, maar zijn hernieuwde kennismaking met de gemeentepolitiek was geen 
gelukkige. De aanhang van Van Dalsum wilde hem als een der nieuwe wethouders, 
maar dit werd door de aanhang van de katholieke kiesvereniging in de gemeente-
raad verijdeld. Hun belangenbehartiger liet echter duidelijk van zich horen. 
Al voor zijn verkiezing tot raadslid wees hij het college van burgemeester en 
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wijzen. Na dit échec van de katholieke kiesvereniging veranderde er nog niet veel. 
Met een brede rug verzocht burgemeester Frans van Waesberghe het bericht van 
Gedeputeerde Staten voor kennisgeving aan te nemen en geen gehoor te geven aan 
de vele geruchten in de stad. Op 23 augustus vonden de herverkiezingen plaats. In 
een volgende vergadering werden de pas gekozen nieuwe leden opnieuw op hun 
geloofsbrieven beoordeeld en met hamerslag geïnstalleerd. Een poging om Van 
Dalsum wethouder te maken mislukte.263 Voor Van Dalsum was het duidelijk dat 
hij in deze gemeenteraad geen gehoor zou vinden. De vergadering van 20 juni 
1924 was de enige vergadering die hij nog bij wilde wonen.264 Op 13 mei 1925 
diende hij zijn ontslag als gemeenteraadslid in. Op 21 augustus liet de burge-
meester weten dat hij door een doktersadvies verplicht werd per 1 september zijn 
ontslag als burgemeester aan te vragen.265

Van Dalsum kreeg veel waardering voor zijn inzet voor de boerenbonden en 
boerenleenbanken. In 1929 werden zilveren jubilea gevierd, waarbij Van Dalsum 
werd gememoreerd. In Hulst vonden twee jubilea gelijktijdig plaats: dat van de 
boerenleenbank én dat van kassier Van Dalsum. Op eigen wijze vond de invulling 
van de feestdag plaats. Eerst was er een H. Mis, met daarna een brooduitdeling 
aan de armen. Hierop volgden een gemeenschappelijk ontbijt en een algemene 
bestuursvergadering. Ten huize van Van Dalsum genoot men vervolgens van een 
feestelijke middag met muziek en voordrachten. Het was een komen en gaan van 
vele vrienden, schreef Zelandia.266 Het blad duidde Van Dalsum aan als ‘dissident’ 
katholiek en doelde daarmee op het feit dat hij zich in politiek opzicht vrij bleef 
opstellen tegenover de katholieke kieskringen. Zijn mogelijke kandidaatstelling 
als ‘onafhankelijk’ katholieke kandidaat voor de komende Statenverkiezingen 
werd buiten hem om besproken. Al gaf Van Dalsum in een regionaal blad zelf 
aan niets meer voor de politiek te voelen, zijn optreden in de kwestie van de 
drinkwatervoorziening in Zeeuws-Vlaanderen zou hem terugvoeren naar de 
Staten van Zeeland.

Intussen had Van Dalsum zich aangesloten bij de Nederlandse Bond van 
Belastingbetalers, die als offi cieel orgaan De Belastingbetaler kende. Daarnaast De Belastingbetaler kende. Daarnaast De Belastingbetaler
kwam al spoedig De Controleur als tweede blad met dezelfde hoofdredacteur: De Controleur als tweede blad met dezelfde hoofdredacteur: De Controleur
postambtenaar Johannes Göbel.267 Van Dalsum had al heel vroeg kennisgemaakt 
met De Controleur. In 1912 wees hij in De Controleur. In 1912 wees hij in De Controleur De Volkswil op een artikel in De Volkswil op een artikel in De Volkswil De Controleur, De Controleur, De Controleur
‘Rotterdamsche tollenaren’, waarin een geest van diefstal in de haven aan de orde 
gesteld werd en de vervangend offi cier van justitie om de bestrijding ervan werd 
geprezen. Hij trok een vergelijking met Zeeuws-Vlaanderen vóór zijn komst. Ook 
toen heerste er zijns inziens meer onrecht dan recht.268

Verkiezingspamfl etten bij de 
rumoerige herverkiezingen 
van de gemeenteraad van 
Hulst op 23 augustus 1923 
(familiearchief Brand-Hulst)

Verkiezingspamfl etten bij de 

(familiearchief Brand-Hulst)



378 379

269  Scheffer,  Scheffer,  Scheffer De Controleur, 66-67.De Controleur, 66-67.De Controleur
270  Scheffer,  Scheffer,  Scheffer De Controleur, 82-86.De Controleur, 82-86.De Controleur
271  DV. nr. 167, 7 december 1912. Betreft bespreking door F. Domela Nieuwenhuis DV. nr. 167, 7 december 1912. Betreft bespreking door F. Domela Nieuwenhuis DV  van F. Delaisi, De democratie en de 

fi nanciers, de werkelijke meesters der wereld. 
272  CR. nr. 1583, 1 oktober 1921.
273  Scheffer noemt Ch.J. Wijchgel en Wilhelmina Drucker als opposanten. Scheffer, De Controleur, 76.De Controleur, 76.De Controleur
274  Scheffer,  Scheffer,  Scheffer De Controleur, 76.De Controleur, 76.De Controleur
275  CR. nr. 1600, 27 mei 1922.
276  CR. nr. 1598, 29 april 1922.
277  CR. nr. 1600, 27 mei 1922.
278  CR. nr. 1603, 8 augustus 1922; totaal aantal behaalde stemmen was 15.725, waarvan Göbel er zo’n 10.000 kreeg.
279  Scheffer,  Scheffer,  Scheffer De Controleur,De Controleur,De Controleur  80.
280 AOKH, VDA, Hein de Wonderdoener, drama in vier bedrijven.
281  CR. nr. 1635, 29 september 1923.

Göbel bewaard, namelijk een spotlied op Van Dalsum die zich zó in Göbel had 
vergist. De betreffende strofen luiden:

‘Zoo graag zou Hein een bond formeeren,
belastingbetalers moeten broeders zijn,
als nummertje negen mocht hij mee marcheeren
in den liefl ijken anti-belastingschijn.

En Heintjes naam stond mee te blinken
naast Göbel op de stembusvaan
hoe heerlijk kon de strijdleus klinken:
‘ ’t belastingbetalen is gedaan’. 

En bijna hadden zij ’t gewonnen,
zij, ’werktuigen in des Heeren hand’,
maar Göbels centjes zijn geronnen,
hij is failliet, staat in de krant.

Hein zal nu maar niet langer hopen,
op een stoeltje in het parlement,
eer een kwart eeuw is verloopen
komt Hein om Heintjes roemloos eind.’280

De vraag is nu hoe Van Dalsum zijn lidmaatschap van de Bond van Belastingbetalers De vraag is nu hoe Van Dalsum zijn lidmaatschap van de Bond van Belastingbetalers De vraag is nu hoe Van Dalsum
invulde. Vlak vóór en ná deze verkiezing had Van Dalsum enkele brieven naar 
De Controleur verzonden en enkele artikeltjes gepubliceerd. Zijn boodschap in de De Controleur verzonden en enkele artikeltjes gepubliceerd. Zijn boodschap in de De Controleur
brieven was geen andere dan een protest tegen het te hoge aantal ambtenaren, hun 
werkopvatting en hun fi nanciële beloning. De onderwijsbegroting legde een te 
groot beslag op de staatsinkomsten. ‘In diepe grond is de fi nanciële moeilijkheid 
van de staatsfi nanciën een uiting van de eindcrisis van het ontbindende Romeinse 
recht in de Nederlandse wetgeving, een eindcrisis verhaast door de wereldoorlog 
en door vredestractaten.’281

De Controleur was in de eerste jaren van zijn bestaan een vrijzinnig en kritisch De Controleur was in de eerste jaren van zijn bestaan een vrijzinnig en kritisch De Controleur
weekblad, volgens Scheffer vanaf 1897 zelfs van links-intellectuele signatuur.weekblad, volgens Scheffer vanaf 1897 zelfs van links-intellectuele signatuur.weekblad, volgens Scheffer 269

Toen Göbel rond 1915 de leiding nam, kreeg het een meer burgerlijke kleur, 
terwijl het later onder het redacteurschap van huisarts dr. C.H.A. van der Mijle
langzamerhand in een uiterst rechts en fascistisch blad veranderde.270

Onbekend is wanneer Van Dalsum zich aangesloten had bij de Nederlandse 
Bond van Belastingbetalers. Deze Bond telde onder haar aanhang zoveel verschil-
lende politieke interesses als er leden waren. In De Controleur schreven behalve De Controleur schreven behalve De Controleur
Göbel onder andere ook dr. Van der Mijle en feministe Wilhelmina Drucker. 
F. Domela Nieuwenhuis schreef een recensie van een boek van F. Delaisi, waarover 
Van Dalsum zich enthousiast toonde.271 In oktober 1921 beraadslaagde men binnen 
de Bond van Belastingbetalers over deelname aan de verkiezingen. Eigenlijk wilde 
men niet als politieke partij optreden, maar men achtte het toch noodzakelijk 
zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de politieke partijen.272 Niet iedereen 
deelde dit standpunt.273 Tussen Göbel en Van der Mijle ontstond onenigheid, 
waarschijnlijk over het lijsttrekkerschap.274 Van der Mijle verliet de Bond om 
een nieuwe partij te stichten, de Nationale Bond voor Bezuiniging. Een gevolg 
van de pluriformiteit onder de blijvende leden was, dat de Nederlandse Bond van 
Belastingbetalers in 1922 met een drietal verschillende lijsten in het land deelnam 
aan de Tweede-Kamerverkiezing. Als offi ciële lijst diende de lijst van kandidaten 
die uitsluitend het programma en de verkiezingseisen van de partij onderschreven. 
De tweede lijst was de zogenaamd ‘radicaal-economische’, die werd aangevoerd 
door Göbel. Hiervoor was Van Dalsum op plaats nummer acht gekandideerd. De 
derde lijst bestond uit belastingbetalers die ook huiseigenaar waren.275

In De Controleur werd als doelstelling van de Bond van Belastingbetalers De Controleur werd als doelstelling van de Bond van Belastingbetalers De Controleur
geformuleerd dat men de staatsuitgaven onmiddellijk teruggedrongen wilde 
zien worden. Samengevat luidden de verkiezingseisen: een snelle vermindering 
van de staatsuitgaven, afschaffi ng van de raden van arbeid, afschaffi ng van de 
dienstplicht, stopzetting van de drooglegging van de Zuiderzee, aanzienlijke 
vermindering van het aantal ambtenaren, geleidelijke verlaging van de ambte-
narensalarissen, bevordering van de vrijheid van het individu, vereenvoudiging 
van de uitvoering van de directe en indirecte belastingen en afschaffing van 
een aantal belastingen, zoals de personeels- en grondbelasting.276 Van Dalsum 
werd op de ‘radicaal-economische lijst’ voorgesteld als een kandidaat ‘die zich 
mag verheugen in de steun der katholieke belastingbetalers en als kandidaat der 
onafhankelijke katholieken’.277 De verkiezingsuitslag was een grote teleurstel-
ling voor Göbel die de ‘radicaal-economische’ lijst aanvoerde. De Nederlandse 
Bond van Belastingbetalers behaalde weinig stemmen.278 Toen Göbel tegen zijn 
hoogste baas, de secretaris-generaal van de Posterijen, een aanklacht indiende 
wegens vermeend nepotisme, werd hij zelf vervolgd wegens smaad en vluchtte 
hij met zijn gezin naar Berlijn. Van der Mijle werd nu hoofdredacteur van De 
Controleur.Controleur.Controleur 279 In het archief van Van Dalsum bleef slechts één herinnering aan 
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bracht ook een groot aantal regelingen en een daarmee verbonden ambtenaren-
apparaat met zich mee. Terwijl het openbaar onderwijs tussen 1919 en 1936 sterk 
terugliep, groeide het bijzonder onderwijs in deze tijd explosief, mede door de 
sterke bevolkingstoename.290 Het nieuwe ministerie van Onderwijs (1918) zag 
in de jaren twintig de onderwijsbegroting dan ook verder groeien, tussen 1920
en 1930 sneller zelfs dan het nationale inkomen. Terwijl het nationaal inkomen
in 1930 begon te dalen, bleven de onderwijsuitgaven tot 1935 stijgen.291 Van 
Dalsum vond dit onverantwoord. In zijn ogen was het bijzonder onderwijs 
een doublure van goed openbaar onderwijs en dus een verspilling van geld. 
Bovendien vergrootte het bijzonder onderwijs de macht van de confessionele 
partijen. Eerder genoemde ervaringen met het onderwijs in Boschkapelle, in 
St. Jansteen en Hulst hadden Van Dalsum in zijn opvatting gesterkt, maar ook 
binnen de plaatselijke katholieke kiesvereniging gaf de forse stijging van de 
onderwijsuitgaven in de gemeente Hulst aanleiding tot bezorgde vragen.292

Van Dalsums grote afkeer van de confessionele politiek werd sterker. Nog 
meer dan voorheen, schreef hij, ‘werden kerkgebouw en gelovigen gebruikt 
om de partijbelangen veilig te stellen’. Ook in Hulst: ‘Mr. Bomans, advocaat te 
Haarlem, beval op de preekstoel in de katholieke kerk in Hulst de candidaat 
voor de Tweede Kamer van de katholieke kiesverenigingen aan. Vroeger zeiden 
gelovigen wel eens na een kerkbezoek dat ze geen mis hadden gehoord, maar 
naar de meeting waren geweest! Wat is nog erger?’293 Hij kwalificeerde de 
uitbreiding van de katholieke zuil met de woorden ‘De kerk gedroeg zich als 
een bankiershuis’.294 Vanuit zijn geloofsovertuiging was hij van mening dat de 
zuiverheid van het geloof erdoor werd aangetast. 

Zijn protest was een stemverheffi ng tegen niet alleen de christelijke regering 
en haar voorstellen, maar ook tegen haar ambtenaren die in zijn ogen een staat 
binnen de staat vormden. Na zijn onverwachte verkiezing tot lid van de Staten 
van Zeeland (1931) bekritiseerde hij in een pamfl et de regeringspolitiek en wets-
ontwerpen van de kabinetten -Cort van der Linden en -Ruys de Beerenbrouck-

Elke partij, lees óók iedere confessionele partij, was uit op eigen belang en machts-
vergroting. Wat nu verzuiling heette, was in de ogen van Van Dalsum altijd 
uitbreiding van dit eigenbelang en dus ook geldverspilling. Hij duidde het als een 
leven met een wereldse geest.282 Uit zijn ingezonden brieven en enkele artikeltjes 
moet wel geconcludeerd worden dat Van Dalsums lidmaatschap van de Bond van 
Belastingbetalers niet meer betekende dan een tegengeluid of een proteststem. Dat 
gold ook voor de Bezuinigingspartij, waarvoor Van Dalsum kandidaat was voor de 
kamerverkiezing van 1925, op plaats 8. Hij noemde zichzelf een ‘protestcandidaat 
tegen de belastinguitzuigerij en tegen de volksverdrukking door rechter en door 
wet’.283

De partij ging bijna ter ziele, zoals ook de partij van Van der Mijle. Deze richtte 
bij het verder uiteenvallen van de partij met enkele actualisten het Verbond van 
Nationalisten op.284 Van Dalsum stond in 1933 op de kandidatenlijst van het 
Verbond voor de verkiezing van de Tweede-Kamer. Verwonderlijk was dit wel. 
Het Verbond formuleerde in 1929 in De Controleur, dat nu niet meer het offi ciële De Controleur, dat nu niet meer het offi ciële De Controleur
orgaan van de partij was en Van der Mijle als hoofdredacteur kende,285 de volgende 
doelstellingen: het wilde buiten de partijen blijven en zei géén partijbelang, maar 
het algemeen belang te willen dienen en op de eerste plaats de historische band 
tussen Nederland en het Huis van Oranje te willen erkennen.286 Van Dalsum voelde 
zich echter republikein en liep niet over van vaderlandslievende gevoelens.

De enige reden waarom hij als kandidaat voor de verkiezingen in 1933 werd 
aangezocht,287 was dat Van Dalsum als herkozen lid van de Staten van Zeeland in 
1931 een vast aantal kiezers voor Van der Mijle garandeerde, zoals bij de uitslagen 
ook bleek.288 Het waren persoonsgebonden stemmen. Van Dalsums protest tegen 
de ambtelijke regelgeving en zijn strijd voor een verantwoorde watervoorziening 
in Zeeuws-Vlaanderen bezorgden hem opnieuw grote populariteit. Een plaatsing 
op de kandidatenlijst had Van Dalsum de gelegenheid kunnen geven te protesteren 
tegen de door hem ervaren bemoeizucht van de overheid en tegen de bedreiging die 
van een confessionele dominantie uitging. In de berichtgeving van bekende regio-
nale bladen als Zelandia en Zelandia en Zelandia Het Hulsterblad in deze jaren, is niets terug te vinden van Het Hulsterblad in deze jaren, is niets terug te vinden van Het Hulsterblad
propaganda of werving door Van Dalsum ten gunste van Van der Mijle.289

Op grond van enkele teksten bij zijn krantenknipsels valt op te maken waarom en 
ten gunste van welke medeburgers Van Dalsum zijn tegengeluid liet horen. Allereerst 
leefde hij nog steeds vanuit een sterke christelijke overtuiging en streefde hij naar 
gemeenschapszin en gemeenschapsopbouw, gekenmerkt door een christelijke geest 
en corporatief van aard. Hij had heimwee naar een vredelievende samenleving, zoals 
hij verwoordde in de tekst van ‘de mystieke’, de mens die leefde met een grote betrok-
kenheid op God. Dan alleen kon men Gods zegen verwachten.

Hiernaast hebben politieke overtuigingen Van Dalsums protest gevoed. 
De belangrijkste reden om lid te zijn van de Bond van Belastingbetalers en de 
Bezuinigingspartij was de fi nanciële gelijkstelling in 1917 van het bijzonder en 
het openbaar onderwijs. Deze gelijkstelling vroeg veel van de staatsbegroting en 
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de regelgeving die vooral werknemers en kleine zelfstandigen trof, vormden 
de voedingsbodem voor Van Dalsums protest. J. Zwemer typeert Van Dalsums 
optreden in deze jaren als een ‘crisisprotest’.306 Van Dalsums crisisprotest tegen 
ambtelijke regelgeving werd tussen 1925 en 1933 vooral gedomineerd door zijn 
strijd voor een verantwoorde drinkwatervoorziening in Zeeuws-Vlaanderen. 

Van Dalsums optreden in de jaren twintig tot begin dertig had heel weinig 
met de landelijke politiek te maken. De opkomende grote industrialisatie 
met zijn sociale problematiek, de inspanningen van de vakbonden voor een 
vermenselijking van de arbeid en de ontwikkeling van medeverantwoordelijkheid 
van werknemers in ondernemingen gingen aan hem voorbij.307

De strijd voor een verantwoorde aanleg van de drinkwaterleiding in 
Zeeuws-Vlaanderen

De totstandkoming van de waterleiding in Zeeuws-Vlaanderen kende een lange 
en moeizame voorgeschiedenis, zeker vergeleken met die van de waterleidingen
 boven de Schelde. Particulier en gemeentelijk ondernemerschap stelden 
Vlissingen en Middelburg al vroeg in staat drinkwater uit de duinen te betrek-
ken, terwijl Zuid-Beveland spoedig volgde met een drinkwatervoorziening vanuit 
het West-Brabantse Ossendrecht.308 Redenen om ook Zeeuws-Vlaanderen van een 
drinkwaterleiding te voorzien, waren overduidelijk aanwezig. Het bevorderde de 
gezondheid en was een voorwaarde voor de aantrekking van industrie. Bovendien 
dreigde er in perioden van grote droogte geen tekort meer aan water. Dat dit 
voorkwam, illustreerde een notitie van pastoor J. Oomen van Boschkapelle in de 
warme zomer van 1911. Zijn barometer wees op 28 juli en op 9, 10 en 11 augustus 
een middagtemperatuur van 36 graden Celsius aan. Op het land waren gerst, 
tarwe en haver al in juli geoogst. De watervoorraad in het dorp raakte op. Op 30 
juli deelde hij uit de tweede kelderput bij de kerk de laatste tweehonderd emmers 

Aalberse, die naar zijn oordeel het Nederlandse volk naar de ondergang hadden 
geleid. 295 Het kabinet-Cort van der Linden deed dit door de kieswet van de evenredige 
vertegenwoordiging, waardoor partijvertegenwoordiging regeerde, door de wet 
op de Rijksinkomstenbelasting, waarin in art. 70 ‘het rechtsbeginsel van de kwade 
trouw werd gelegd en waardoor het willekeursrecht van de belastinginspecteur 
ontstond’, door de duurtetoeslag aan ambtenaren en door de fi nanciële gelijk-
stelling van bijzonder en openbaar onderwijs. De katholiek-christelijke regering
-Ruijs-Aalberse voerde veranderingen in op de wet op het Lager Onderwijs, waar-
door bisschop en pastoor konden beschikken over gemeente-eigendommen en 
belastinggelden. Door sociale wetgeving poogden ambtenaren handel, nijver-
heid, landbouw en arbeid onder staatstoezicht te brengen met als doel ambten te 
scheppen op kosten van bedrijven en belastingbetalers.

Bovendien werd geregeld dat Gedeputeerde Staten niet meer hun ambt van 
toezicht op de gemeentebesturen uitoefenden in naam van Provinciale Staten, 
maar als zelfstandig bestuurscollege functioneerden.296 Zij dienden geen reken-
schap af te leggen aan de Staten, waardoor ‘kiezers alzoo denken dat zij kiezers 
zijn en het niet zijn, en gekozenen denken iets te zeggen te hebben en ze hebben 
niets te zeggen: zij allen zijn geworden getallen en nummers’.297

Een andere reden om zich tegen de confessionele politiek te keren was Van 
Dalsums ideële verbondenheid met het vrijzinnig liberalisme. Welnu, dit libera-
lisme was, politiek gezien, op een zijspoor beland.298 De hechte coalitie die voor 
de christelijke partijen de volledige gelijkstelling van het onderwijs opleverde, 
verdween, terwijl de christelijke dominantie in de jaren twintig bleef bestaan.299 Er 
kwamen confessionele kabinetten die in Van Dalsums beleving even bedreigend 
waren voor de persoonlijke individuele vrijheid als voorheen. 300 De verzuiling 
nam toe en elke zuil kende een verdere vervlechting in allerlei organisaties.301 Van 
Dalsum ergerde zich al heel vroeg in De Volkswil over de vele katholieke instel-De Volkswil over de vele katholieke instel-De Volkswil
lingen. Bovendien bemoeiden de bisschoppen zich nu meer met de politieke 
partijkeuze door de Bond van de rooms-katholieke kiesverenigingen formeel te 
erkennen. Waarschijnlijk gebeurde dat, zoals Luykx zegt, om katholieke stem-
men te kanaliseren toen de evenredige vertegenwoordiging en de stemplicht 
waren ingevoerd.302 Voor Van Dalsum, die zo hechtte aan persoonlijke vrijheid en 
recht op eigendom, raakten in deze jaren van confessionele dominantie liberale 
waarden in de knel. In zijn krantenknipsels, veelal uit zijn lijfblad de Nieuwe 
Rotterdamse Courant verzameld, zijn hiervoor veel voorbeelden aan te wijzen. Hij 
had aandacht voor toneel, mode, vrijetijdsbesteding, badcultuur en voor politie-
bekeuringen voor gemengd baden.303 De toenemende staatsbemoeienis en regel-
zucht in het dagelijks leven, die vooral de beoefenaars van vrije beroepen trof, zoals 
vissers, kleine boeren en middenstanders, stond hem tegen.304 Zijn steun aan kleine 
boeren en gezinnen op het platteland, die tijdens de varkens- en zuivelwetcrisis 
hun varkens niet wilden oormerken of geen inspectie toestonden op hun erf, haal-
de de pers en bezorgde hem berispingen van het Openbaar Ministerie.305 Kortom, 
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Van Dalsum achtte bovendien de financiële onderbouwing van het project on-
voldoende. Aan het einde van zijn lezing in Sluis sprak hij over staatsdwang en 
staatsbemoeienis, zoals vroeger een Romeinse staatsmacht en staatszucht bestonden. 
Er waren naar Van Dalsum meende twee rechtsorden in deze wereld: ‘die van de 
Geboden Gods, ingeschreven op elke menschenziel, en welke zich openbaart in het 
natuurrecht (...). De tweede was die van het Romeinsch Staatsrecht dat heeft geleid 
tot den wereldoorlog (...) en dat de geheele Christenheid beheerst.’318 Het maakte 
deel uit van een streven om de bevolking in Nederland steeds afhankelijker te 
maken van staatsbedrijven en staatsinstellingen.319

Het moge duidelijk zijn dat Van Dalsum het Rijksbureau met zijn ambtenaren 
onder het regime van het Romeins Staatsrecht rekende. Van Dalsum zette meerdere 
malen zijn visie uiteen in de regionale bladen en kreeg ook weerwoord.320 Het verzet 
tegen de waterleiding in verschillende plaatsen bleek zo groot, dat verschillende 
raadsleden en een aantal gemeenten al spoedig terugkwamen op hun toetredings-
besluit. In een brief aan de Provinciale Staten van Zeeland meldde Van Dalsum in 
1930 dat nog slechts acht gemeenten de aanleg van het waterleidingnet steunden.321

Rond deze tijd sprak de Axelsche Courant heel voorzichtig – want in Axel was de Axelsche Courant heel voorzichtig – want in Axel was de Axelsche Courant
grootste tegenstand te vinden – over een nieuw plan dat door directeur W. Krul
van het Rijksbureau op tafel was gelegd.322 Voor de acht overgebleven gemeen-
ten – Terneuzen, Hulst, Sas van Gent, Biervliet, Aaardenburg, Oostburg, Sluis en 
Breskens – werd een kleinere opzet van het drinkwaterleidingnet voorgesteld 
met bijgestelde ramingen van watergebruik, uitgaven, inkomsten en rentabiliteit. 
Voor de raming van het huishoudelijk verbruik werd opnieuw van een verplichte 
aansluiting uitgegaan. Krul zag mogelijkheden voor een gunstige exploitatie, 
indien ook de bestaande industrie betrokken werd bij het project. De industrie kon 
bijvoorbeeld een vaste productafname garanderen en aandeelhouder worden. Voor 
deze acht gemeenten bleef de maatschappij in dit nieuwe plan toch een te kleine 
onderneming met een zwakke rentabiliteit. Daarom achtte Krul het gewenst dat 
provincie en rijk een risicogarantie zouden verlenen. 

water uit. Meer durfde hij niet te geven. De bevolking was nu aangewezen op 
kelderputten in het buitengebied, bijvoorbeeld bij boer Gijs van Campen.309

De noodzaak van een drinkwaterleiding in Zeeuws-Vlaanderen werd ook gevoeld 
door mr. P. Dieleman, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en geboren Zeeuws-
Vlaming. Op zijn initiatief vergaderden in 1916 voor het eerst alle burgemeesters 
uit Zeeuws-Vlaanderen samen over een eigen drinkwatervoorziening.310 Pas in 
1923 besloten vijftien van de 35 gemeenten toe te treden tot een werkverband voor 
de oprichting van een maatschappij met dit beoogde doel. Door de aanhoudende 
ijver van mr. Dieleman kwam eindelijk op 3 september 1926 de oprichting van 
de NV Waterleiding-Maatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen tot stand. Er traden 23 
van de 35 gemeenten toe, maar er bleef een fel verzet bestaan op verschillende 
gronden. De aandeelhoudersvergadering die op 30 augustus 1927 bijeen was, 
wilde een brede commissie die de bezwaren binnen de aangesloten gemeenten 
moest onderzoeken.

Het verzet nam echter niet af. Ook Van Dalsum moest tot de tegenstanders ge-
rekend worden. Al in 1911 had hij gevraagd de mensen in Zeeuws-Vlaanderen niet 
tegen hun zin een waterleiding op te dringen.311 Op 11 oktober 1927 publiceerde 
Van Dalsum zijn brochure De voorgenomen Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding, een 
Volksramp en op 13 oktober 1928 en 8 juli 1929 volgden heruitgaven die aan alle Volksramp en op 13 oktober 1928 en 8 juli 1929 volgden heruitgaven die aan alle Volksramp
burgemeesters, gemeentesecretarissen en raadsleden in Zeeuws-Vlaanderen, alsmede 
aan de leden van Gedeputeerde Staten, werden toegezonden. Tijdens een lezing 
in Sluis vatte hij zijn bezwaren samen.312 Volgens hem erkende het Rijksbureau 
niet dat er onvoldoende watervoorraden waren, terwijl zijn geologische adviseurs 
dr. J.F. Steenhuis en W.F.J.M. Krul, op dat moment directeur van het Rijksbureau voor 
de Drinkwatervoorziening, in een eerdere studie hadden geschreven dat water-
onttrekking tot verzilting en verontreiniging van de bodem zou kunnen leiden.313

Van Dalsum baseerde zijn uitgesproken standpunten inzake de aanleg van een 
waterleidingmaatschappij op de rapporten van Steenhuis en Krul. Volgens deze 
geologische adviseurs mocht niet op grote schaal water aan de bodem onttrok-
ken worden, omdat in grote delen van Zeeuws-Vlaanderen verzoeting van het 
grondwater slechts zeer geleidelijk plaatsvond.314 Het water in West-Zeeuws-
Vlaanderen werd van een mindere kwaliteit geacht, zodat men aangewezen was 
op de beperkte watervoorraden in St. Jansteen. Ook wezen de adviseurs op de 
noodzakelijke uitbreiding van het waterwingebied naar de gemeente Clinge.315

Van Dalsum was niet tegen de komst van een drinkwaterleiding. Zijn verzet was 
een protest tegen een onverantwoorde aanleg ervan. Daar de regering eerder de 
aanleg van een waterwinning op de West-Brabantse wal, met een transportleiding 
door de Westerschelde en een extra hulppompstation te St. Jansteen,316 om 
fi nanciële redenen had afgeblazen, werd zijns inziens een te groot beroep gedaan 
op de weinige zoetwaterbronnen. Een te grote aanslag op de watervoorraad in 
St. Jansteen kon betekenen dat weldra ook de welputten bij de mensen thuis 
droog zouden staan en zouden verzilten.317
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Staten over de crisis als een gevolg van het zich afkeren van God: ‘Onze tijd is 
de eindcrisis van de in 321 ontstane erfzonde der Christenheid.’ Zijn opmerking 
werd niet begrepen; de voorzitter hoopte dat hij binnen de perken van de provin-
ciale begroting was gebleven.332

De strijd over het waterleidingnet ging intussen verder en bereikte in 1933 
een hoogtepunt. Op 3 januari 1933 besloten de acht overgebleven gemeenten 
als aandeelhouders tot liquidatie van de bestaande Naamloze Vennootschap. 
Nog diezelfde dag richtten zij een nieuwe NV. Waterleiding-Maatschappij 
Zeeuwsch-Vlaanderen op, waarin zes gemeenten participeerden, drie in Oost-
Zeeuws-Vlaanderen (Hulst, Terneuzen en Sas van Gent) en drie in West-Zeeuws-
Vlaanderen (Aardenburg, Breskens en Oostburg). Biervliet en Sluis waren in 1931 
uitgetreden.333 Uiteindelijk moesten de Staten in de vergadering van 12 december 
1933 een beslissing nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een 
renteloos voorschot voor het aanleggen en exploiteren van de drinkwaterleiding 
in Zeeuws-Vlaanderen. De tegenstanders herhaalden nog een keer hun bezwaren. 
Van Dalsum wees hoofdzakelijk op de onvoldoende watervoorraden, het 
statenlid Van Klinken wilde geen verplichte aansluiting, omdat volgens zijn 
onderzoek op Schouwen en Duiveland de meerderheid van de aansluitingen 
door minder bedeelden en de middenstand werd opgebracht, terwijl het statenlid 
Heijboer de verplichte aansluiting een aanranding van de persoonlijke vrijheid Heijboer de verplichte aansluiting een aanranding van de persoonlijke vrijheid Heijboer
achtte. Bij het in stemming brengen van het voorstel verklaarden 35 leden zich 
vóór en zes tegen.334 Het verlenen van een renteloos voorschot door het college 
van Gedeputeerde Staten vormde voor Van Dalsum de aanleiding om zijn 
lidmaatschap van de Provinciale Staten neer te leggen. Even had hij zijn stap nog 
voorgelegd aan zijn Axelse medestrijder A. Antheunis, maar deze schreef hem 
noch deze stap, noch zijn aanblijven, iets zou veranderen. ‘Al zou men kamerlid 
of zelfs minister zijn, er is in deze verdorven maatschappij met zijn tirannieke, 
materialistische en plutocratische onderdrukkers en wetsverkrachters niets en 
ook hoegenaamd niets van belang te bereiken om dit meest corrupte stelsel weer 
in goede banen te leiden.’335

Van Dalsum en andere tegenstanders bleven openbare vergaderingen beleggen, 
ondermeer in Hulst323 en Biervliet324 om de druk op raadsleden te verhogen. Hun 
verzet werd door een drietal punten gekenmerkt: afwijzing van een verplichte 
aansluiting, twijfel aan de financiële haalbaarheid en, wat vooral voor Van 
Dalsum gold, twijfel aan de beschikbaarheid van voldoende water in het beoogde 
waterwingebied te St. Jansteen. Zijn strijdvaardigheid bezorgde hem stemmers die 
ertoe bijdroegen dat hij zich op woensdag 22 april 1931 als enige kandidaat van lijst 
zeven opnieuw gekozen zag als lid van de Provinciale Staten van Zeeland.325 Zelf 
beschouwde hij zijn verkiezing als een gevolg van het volksverzet tegen staatsdwang 
en partijzucht.326 Voor Van Dalsum was de zaak van de waterleidingsmaatschappij 
dus niet alleen het gevecht om het behoud en de bescherming van de weinige 
zoetwaterbronnen in Oost- Zeeuws-Vlaanderen. Het was ook een strijd tegen 
overheidsdwang, die aangewakkerd werd door het ergerlijke optreden van 
ambtenaren van het Rijksbureau. Heel duidelijk liet A. Antheunis in Axel zich uit 
in een brief aan de minister van Sociale Zaken, waarin hij namens tachtig procent 
van de betrokken burgers wijst op de ‘drijverij van enkele ambtenaren die met de 
opzet van bedoelde plannen marchanderen al naar gelang de omstandigheden zich 
voordoen’.327

In dit verband kregen Antheunis en Van Dalsum steun uit onverwachte hoek in 
de vorm van een brief van de directeur van de Goudse Waterleidingsmaatschappij. 
Al vanaf de oprichting van het betreffende Rijksbureau in 1915, hadden volgens 
hem voortdurend protesten geklonken tegen de wijze van werken van deze 
rijksambtenaren: ‘Het wil mij voorkomen dat het Rijksbureau deel uitmaakt 
van een complex van verschijnselen in Nederland waarbij de particulier door de 
ambtenaar wordt geëlboogd.’328

Van Dalsum was enigszins onthutst, toen hij opnieuw zitting mocht nemen 
in de Staten van Zeeland: ‘Zonder ons zelven als candidaat te hebben gesteld en 
zonder er eenige moeite voor te hebben gedaan, noch mondeling noch schrifte-
lijk, en zonder dat zelfs onze vrienden er enige propaganda voor voerden, terwijl 
wij zelfs openlijk adverteerden er persoonlijk niets voor te voelen.’329 Het woord 
van Jesaja 26, 19 ‘Mijne gesneuvelden zullen opstaan’, was naar hij meende ook 
voor hem geschreven. Hij was na alle strijd in het verleden een uitgebluste, 
oude man geworden met klachten over zijn gezondheid. Als statenlid keerde 
hij zich ondermeer tegen een verruiming van de ambtenarenwet die voortaan 
ook dijkgraven en gezworenen als ambtenaar aanmerkte.330 Meer aandacht had 
hij voor het onteigeningsplan van de gemeente Hulst dat op 9 december 1932 
door burgemeester B.A.Th.M. Truffi no bij Gedeputeerde Staten werd verdedigd. 
De matige fi nanciële onderbouwing van het ambitieuze plan verontrustte hem. 
Tevens vroeg hij zich af of het plan wel zo’n bijdrage leverde aan de bestrijding 
van de werkloosheid als Truffi no voorgaf.331 Verder maakte hij opmerkingen 
over de hoogte van de ambtenarensalarissen en het aantal ambtenaren, dat het 
Nederlandse volk in zijn ogen niet diende, maar exploiteerde. Hij sprak in de 
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katholieken in Hulst bij de provinciale verkiezingen van 1931, waarbij de lijst Van Dalsum een verbinding zou zijn 
aangegaan met de RKSP (geen bronvermelding). Verder zou volgens De Bree de lijst van Dalsum - na Van Dalsums 
vertrek uit de politiek - grotendeels opgegaan zijn in de lijst Kalle. Bevestiging hiervan was niet te vinden, daar het 
archief van de Derde Afdeling van het provinciaal Bestuur van Zeeland, afdeling ‘verkiezingen’, verloren ging.

een gelovige betekende. Men diende waakzaam te blijven en te leven in een 
constante verwachting van Christus’ wederkomst. Bij de voorbereiding diende 
de mens vóór de door God gewilde harmonie te kiezen, al stond de goddelijke 
Voorzienigheid de vrije keuze van de mens niet in de weg. Koos de mens uit vrije 
wil tegen de harmonie en dus tegen zijn geluk, dan droeg hij bij aan het kwaad 
in de wereld.

In het godsbeeld van Van Dalsum vond gelijktijdig een verandering plaats. Zag 
Van Dalsum vroeger God als de almachtige Schepper van de wereld, als een vader 
bij wie de mens thuis zou komen (Naudet), nu zag hij God als de oordelende rech-
ter, die zowel nu als later de mens beloonde en strafte (Bossuet). Evenals Bossuet 
onderstreepte Van Dalsum het belang van de godsdienst voor een harmonieuze 
samenleving en zedelijke waarden waarop de staat gebouwd diende te zijn.

Van Dalsum deelde niet het religieuze antisemitisme van Bossuet en zeker niet 
het politieke en sociale antisemitisme waarvan ook bij Bossuet duidelijke sporen 
te vinden waren. Dit bleek ook uit zijn opstelling bij een herlevend religieus 
antisemitisme in regionale katholieke bladen (1913). Bij zijn protest beriep hij 
zich op eerdere uitspraken van Aalberse en Schaepman en op uitspraken van de 
pausen. Van Dalsums opstelling bevestigt de opvatting dat het ultramontaanse 
katholicisme in Nederland veelvormig was en niet structureel met een religieus 
of maatschappelijk antisemitisme verbonden hoefde te zijn.

Van Dalsum stond zeer gereserveerd ten aanzien van de vrijmetselarij vanwege 
haar geslotenheid en het onduidelijke godsbeeld.

Van Dalsum kreeg een warme belangstelling voor het zionisme en zag in de 
mogelijke herrijzenis van een joodse staat de vervulling van de profetieën en een 
aanvang van de eindtijd.

In een laatste verzet richtte Van Dalsum zich op 5 mei tot de Eerste Kamer 
met de opmerking dat er niet voldoende water in Zeeuws-Vlaanderen was 
om een waterleiding aan te leggen.336 Eind mei zette hij tevergeefs in kranten 
nog een keer zijn visie uiteen en somde hij in een gesprek met de redacteur 
van het Land van Hulst een groot aantal redenen op, die geleid hadden tot zijn Land van Hulst een groot aantal redenen op, die geleid hadden tot zijn Land van Hulst
ontslagname: onvoldoende watervoorraden, het afzien van regeringswege om 
een transportleiding door de Schelde te leggen, het drammen van verschillende 
burgemeesters, waarschuwingen van directeur Krul om niet te veel grondwater 
te onttrekken vanwege gevaar voor verzilting en vervuiling van welputten en 
‘omdat de politieke partijen in haar hoogheidswaanzin gekrenkt door het oordeel 
van het gezond verstand des volks toch alles willen doorzetten en hiermede zich 
op het standpunt stellen van een zoogezegde democratie, welke hoont den wil 
en het oordeel van het volk.’337

 Op 12 juni 1934 werd tijdens de zomerzitting van de Staten van Zeeland de 
ontslagbrief van Van Dalsum voorgelezen:

‘Mijne Heeren!
 Nu ook de Eerste Kamer de risicogarantie Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding 
heeft aangenomen, en daarmede de toetssteen is afgerond tegen het Vlaamsche 
Volk, acht ik mij niet langer gerechtigd deel uit te maken van eenige Neder-
landsche Overheid, en neem daarom ontslag als Statenlid.’ 

De voorzitter sprak zijn dank uit aan Van Dalsum als trouw, ijverig en openhartig 
Statenlid: ‘Met openhartigheid kwam hij voor zijne meening uit en wist hij ook 
de zienswijze van anderen in de Vergadering te eerbiedigen. Wij wenschen hem 
van harte het beste op zijn verdere levensweg toe.’338

Een maand later leken de boringen op de winplaats in St. Jansteen Van Dalsum 
gelijk te geven, maar nieuwe boringen, even verderop langs de grens, boden wel 
een ‘prise d’eau’.339 Na de verdwijning van Van Dalsum van het Zeeuwse politieke 
toneel kwam er een nieuwe ‘vrije’ katholieke partij op met E. Kalle in Westdorpe 
als lijsttrekker.340

Besluit 

Van Dalsum deelde vanaf 1912 de geschiedenisopvatting van Bossuet dat God 
in zijn voorzienigheid alle gebeurtenissen in de wereld gebruikte om de mens 
te vormen, te kastijden en voor te bereiden op Christus’ wederkomst en het 
toekomstige leven bij God. Ook de persoonlijke gebeurtenissen in het leven 
dienden zo gezien te worden. Opkomst en neergang van staten en regeringen en 
hoogtepunten en tegenslagen in het leven moesten de christen nederig stemmen 
ten aanzien van het menselijk handelen. De gelovige diende zich daarom voor 
te bereiden op Christus’ wederkomst. In de Discours sur l’Histoire universelle en Discours sur l’Histoire universelle en Discours sur l’Histoire universelle
in de Sermon sur la Providence van Bossuet las hij wat deze voorbereiding voor Sermon sur la Providence van Bossuet las hij wat deze voorbereiding voor Sermon sur la Providence

.

.

.
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Epiloog

Moeder Van Dalsum was volgens persoonlijke notities van Van Dalsum in het 
begin van de jaren dertig bedlegerig. Op 11 maart 1932, een week voor haar 
verjaardag, ontving zij het sacrament der zieken.1 Enigszins hersteld verhuisde 
zij naar een verzorgingstehuis in het Belgische Sint Gilles-Waas. Daar overleed zij 
op 5 februari 1935 op de voor die tijd zeer hoge leeftijd van ruim 92 jaar.2

In De Volkswil werden enkele artikelen geschreven onder het pseudoniem Fulnaho. 
Het is niet duidelijk wie het pseudoniem gebruikte. Een van deze artikelen handel-
de over eenzaamheid en bevatte ondermeer de volgende regels: ‘Eenzaamheid. 
Hiervoor is de mens niet geschapen. Hij zoekt kennissen, vrienden, een levensgezel 
en wel te beklagen is wie op deze regel de droeve uitzondering vormen moet.’3 

Van Dalsum hervond op hoge leeftijd zijn levensgeluk. Hij trouwde op 19 
februari 1937 in Nijmegen met de drieëntwintig jaar jongere Emerentia Zaman, 
afkomstig uit Kapellebrug in de voormalige gemeente Clinge. Hij kende volgens 
verschillende dagboeknotities met haar nog enkele gelukkige levensjaren. Hun 
huwelijk bleef kinderloos. Zus Lize verliet Hulst en trok in bij familie in Breda.

Met Van Dalsums gezondheid ging het niet goed. Al in 1931-1932 was er sprake van 
een ernstige ziekte die hem het bed deed houden. Mogelijk keerde een vorm van over-
spannenheid of ‘zenuwziekte’ terug, die hem eerder in Arnhem en Hulst had geveld. 
Mogelijk droegen depressiviteit en een niet altijd optimaal geestelijk functioneren, 
naar zijn naaste familie vertelde, in de laatste jaren bij tot zijn mindere conditie.

Op 1 oktober 1939 vierde Van Dalsum bescheiden zijn gouden jubileum als 
notaris. De regionale bladen zwaaiden hem grote lof toe. Het Dagblad van Zeeland 
en het vroeger hem vijandige Zelandia eerden hem. Hoewel ‘de levensstormen niet 
onopgemerkt aan hem voorbij waren gegaan’, kon hij toch met grote voldoening 
terug kijken op een welbesteed leven, vooral in het belang van de gemeenschap.4 

Hendrik van Dalsum op latere leeftijd, waarschijnlijk eind jaren dertig (Van Dalsumarchief, 
Oudheidkundige Kring Hulst)



392 393

5  AOKH, VDA. 
6  AOKH, VDA, brief van het ministerie van Justitie, 12 april 1943.
7  Burgerlijke Stand Hulst, Aktejaar 1944, aktenr. 110.

Met zijn gezondheid ging het snel verder bergafwaarts. In februari 1942 schreef 
hij in een notitie ernstig ziek te zijn geweest. Hij meldde bewusteloosheid en over-
vermoeidheid. Het herstel verliep zo traag dat hij vroeg uit het notarisambt ont-
slagen te worden. Op 24 maart 1943 zond de Kamer van Toezicht hem een felicitatie-
telegram bij zijn veertigjarig ambtsjubileum.5 Volgens een dagboeknotitie werd 
elke feestelijkheid rondom zijn jubileum hem verboden. Van zijn ‘feest’ bleef een 
trieste tafelrede in zijn archief bewaard. Triest, omdat een zieke en verwarde man 
zijn verdriet uitsprak over wat hem heel vroeger werd aangedaan en over het nooit 
verkregen rechtsherstel. In zijn tafelrede zei hij in Hulst te willen worden begraven, 
omdat hij er zoveel geleden had. Hoewel hij niet veel om eerbetoon gaf, sprak hij de 
hoop uit dat men zijn graf nog zou willen bezoeken. 

Op 12 april bereikte Van Dalsum  een brief waarin hem op eigen verzoek eervol 
ontslag als notaris werd verleend, ingaande drie dagen na dagtekening.6 

Op 26 november 1944, om negen uur in de ochtend en twee maanden na de 
bevrijding van Hulst, overleed Hendrik Albert van Dalsum thuis in zijn woning 
aan de Gentsestraat.7 Aan een rusteloos en moeizaam leven van grote plichts-
betrachting was een einde gekomen. Bij zijn vertrek uit Arnhem dichtte men 
hem daar als tekst op zijn grafsteen toe: ‘Hij heeft zijn dagen niet in ledigheid 
doorgebracht.’ Zijn zeer bescheiden grafsteen aan de Glacisweg in Hulst vermeldt 
echter alleen zijn naam als echtgenoot van Emerentia Zaman. Aan de rugzijde 
grenst zijn bescheiden graf aan de monumentale tombes van de gefortuneerde 
katholieke families uit zijn tijd. De voorzijde van zijn bidprentje toont een piëtà 
met het opschrift: ‘O Gij allen die voorbij gaat, beschouwt en ziet of er eene droef-
heid te vergelijken is aan de mijne.’ De tekst van zijn bidprentje, die naar verluidt 
werd opgemaakt door de toenmalige pastoor-deken P.J. Rops , bevatte ook woor-
den van respect en erkentelijkheid van kerkelijke zijde voor Van Dalsum:

Voor- en achterkant van het bidprentje 
dat werd uitgereikt ter gelegenheid 
van het overlijden van Van Dalsum op 
26 november 1944 (Van Dalsumarchief, 
Oudheidkundige Kring Hulst)
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kerk de sociale en politieke democratie zou aanvaarden, zoals de ‘abbés démo-
crates’ deden. Dit betekende ook dat de kerk de scheiding van kerk en staat moest 
accepteren. De ‘abbés démocrates’ bevalen, in navolging van de encycliek Au 
milieu des sollicitudes, het Ralliement aan bij de behoudende katholieke kringen. Als 
goede staatsburgers en goede katholieken trachtten zij op talloze congressen hun 
idealen om te zetten in specifieke actieprogramma’s. Het eerste nationale priester-
congres in Reims (1896) kreeg grote bekendheid in katholiek Europa. Omdat de 
‘abbés démocrates’ het algemeen belang boven het partijbelang stelden, wezen zij 
confessionele partijvorming en het daarbij optredende klerikalisme af. 

Van Dalsum omarmde de idealen, zoals ze verwoord werden door de ‘abbés’ 
Hippolyte Gayraud, Paul-Antoine Naudet en Jules-Auguste Lemire. Evenals 
zij, liet ook Van Dalsum zich bij zijn streven om de kerk te verzoenen met de 
moderniteit inspireren door de persoon van Leo XIII en diens leergezag, zoals 
dat ondermeer door de encyclieken Immortale Dei, Rerum Novarum en Graves de 
communi re werd uitgedragen. 

 Van Dalsum las in Gayrauds Les Démocrates Chrétiens de tekst van de ency-
cliek Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana (1885), waarin onderscheid 
gemaakt werd tussen het domein van de kerk en dat van de staat. Uit zijn lezing 
in Goes bleek dat Immortale Dei ook voor hem de ideologische basis vormde van 
de scheiding van kerk en staat, terwijl Rerum Novarum meer de eigen taak van 
kerk en staat omschreef. De encycliek Sapientiae christianae (1890), waarin de 
burgerplichten van de christen aan de orde kwamen, werd noch door hem noch 
door de ‘abbés démocrates’ uitvoerig besproken.

Van Dalsum ontleende niet alleen de doelstellingen, maar ook zijn concrete 
actieprogramma aan de hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’. Via 
Les Démocrates Chrétiens van Gayraud, La Justice sociale van Naudet en publicaties 
over de nationale priestercongressen in Reims (1896) en Bourges (1900) nam Van 
Dalsum kennis van verschillende programma’s van de hervormingsbeweging. 

Naudets concrete actieprogramma dat een directe aanpak van de sociale proble-
matiek bepleitte, had Van Dalsums voorkeur. Belangrijke actiepunten waren 
verbetering van de materiële arbeids- en leefomstandigheden en scholing van de 
armsten en de arbeiders. Evenals Naudet vond ook Van Dalsum de materiële eman-
cipatie van de arbeiders minstens zo belangrijk als de zorg voor hun geestelijk heil. 
De oproep van Rerum Novarum betekende dat hij zich als vincentiaan persoonlijk 
inzette voor de misdeelden en als notaris streed voor een betere rechtspositie van 
de kleine pachters en landarbeiders, voor scholing, voor oprichting van werklieden-
verenigingen en boerenbonden en voor de stichting van dertien boerenleenbanken 
die tot op dat moment in Zeeland nog niet voorkwamen.

Zoals de ‘abbés démocrates’ de sociale en politieke democratie accepteerden, zo 
wilde Van Dalsum laten zien dat democratie en geloof elkaar niet uitsloten, maar 
aanvulden. In publicaties en lezingen over de vermeende tegenstelling tussen de 
beginselen van de Franse Revolutie en die van het evangelie volgde Van Dalsum 

Algemeen besluit

Dit onderzoek zocht naar een antwoord op vragen over het geloof van Hendrik 
Albert van Dalsum. Welke plaats nam het geloof in het leven van Hendrik Albert 
van Dalsum in, waarin geloofde hij, door wie werd hij geïnspireerd en welke 
veranderingen liet zijn geloof zien? Met betrekking tot deze vragen kunnen we 
nu het volgende vaststellen. 

Er zijn in het geloofsleven van Van Dalsum duidelijk twee perioden te onder-
scheiden. Het breekpunt lag omstreeks 1913, het jaar waarin zijn brochure Er 
is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het 
Evangelie door de Congregatie van de Index op de Index Librorum Prohibitorum 
werd geplaatst.

De eerste periode omvatte Van Dalsums tijd in Arnhem en de eerste tien jaren 
in Hulst. In Arnhem hadden zijn werk als vincentiaan in de Eusebiusconferentie 
en zijn lidmaatschap van de Klarenbeekse Club een beslissende invloed op zijn 
vorming en zijn latere leven .

Als actief lid van de Eusebiusconferentie raakte hij bekend met de sociale 
problematiek en de armoede in veel gezinnen. Van Dalsum meende dat de sociale 
misstanden niet met aalmoezen konden worden verholpen. Hierin voelde hij 
zich gesteund door de encycliek Rerum Novarum, die voor hem het stimulerend 
kerkelijke antwoord was op de aanpak van het sociale vraagstuk. Hij was van 
oordeel dat overbrugging van de tegenstellingen tussen armen en rijken moge-
lijk was door een leven vanuit een grote plichtsbetrachting en vanuit een groot 
gevoel voor rechtvaardigheid. Elke christen, rijk of arm, diende vanaf zijn eigen 
plaats in de samenleving te getuigen van een christelijke levenshouding door 
zijn plichten te vervullen en de rechtvaardigheid vorm te geven in het dagelijkse 
leven. Graves de communi re verstevigde zijn opvatting dat de christelijke recht-
vaardigheid een aanvulling behoefde van naastenliefde.

Van Dalsum werd ook gevormd door zijn lidmaatschap van de Klarenbeekse 
club. Hij kwam in contact met katholieke intellectuelen, kunstenaars en pries-
ters die poogden het katholieke geloofsleven in de Nederlandse samenleving 
opnieuw vorm te geven door een open houding aan te nemen tegenover de 
moderne maatschappij. Binnen de Klarenbeekse Club behoorde hij tot de rich-
ting die een sterke sociale vernieuwing voorstond. 

Naarmate de Klarenbeekse Club zich in zijn ogen meer met politiek inliet, 
voelde Van Dalsum zich er minder mee verbonden. De oorzaak lag bij de invloed 
die de Franse hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’ op hem had. Deze 
beweging zocht vooral in de periode van 1891 tot 1903 naar mogelijkheden om 
de kerk met de moderne samenleving te verzoenen door haar te leren omgaan 
met de moderne waarden. Deze verzoening achtte zij enkel mogelijk, indien de 
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de tegenslagen in het leven de christen nederig moesten stemmen ten aanzien 
van het menselijk handelen en hem moesten helpen zich voor te bereiden op 
Christus’ wederkomst. In de Discours en in de Sermon sur la Providence las hij wat 
deze voorbereiding voor een gelovige betekende. Men diende waakzaam te blij-
ven en te leven in een constante verwachting van Christus’ wederkomst. Bij de 
voorbereiding diende de mens vóór de door God gewilde harmonie te kiezen, al 
stond de goddelijke voorzienigheid de vrije keuze van de mens niet in de weg. 
Koos de mens uit vrije wil tegen de harmonie en dus tegen zijn geluk, dan droeg 
hij bij aan het kwaad in de wereld.

Onder invloed van Bossuet vond ook in het godsbeeld van Van Dalsum een 
grote verandering plaats. Zag Van Dalsum vroeger God als de almachtige schep-
per van de wereld, als een vader bij wie de mens thuis zou komen (Naudet), nu 
zag hij God als de oordelende rechter, die zowel nu als later beloonde en strafte al 
naargelang de mens volgens Gods wil leefde (Bossuet).

Het religieuze antisemitisme van Bossuet deelde Van Dalsum niet en diens 
politieke en sociale antisemitisme nog minder. Evenmin volgde hij verschillende 
‘abbés démocrates’, zoals Gayraud, die zich vanaf het najaarscongres in Lyon 
(1896) nationalistisch en antisemitisch opstelden. Dit bleek uit zijn opstelling 
tijdens een heroplevening van religieus antisemitisme in regionale katholieke 
bladen in Zeeland (1913). Van Dalsums opstelling bevestigt de opvatting dat het 
ultramontaanse katholicisme in Nederland veelvormig was en niet structureel 
met een religieus of maatschappelijk antisemitisme verbonden hoefde te zijn.

Ongetwijfeld werd Van Dalsum door publicaties van Franse katholieken over 
de loges beïnvloed. Hij toonde zich gereserveerd ten aanzien van de vrijmetselarij. 
Deze was volgens hem te gesloten en niet democratisch en bezat een onduidelijk 
godsbeeld.

Van Dalsum kreeg een warme belangstelling voor het zionisme en zag in de 
mogelijke stichting van een joodse staat de vervulling van de profetieën en een 
aanvang van de eindtijd. 

Van Dalsums geloof en religieuze visie op de samenleving en de geschiedenis, 
zoals hij die in deze tweede periode ontwikkelde, veranderden niet meer in zijn 
latere levensjaren. Hij sprak in 1932 in de Staten van Zeeland over de crisis als 
een gevolg van het zich afwenden van God.

de theologische verdediging van de Déclaration van Elisée Vincent Maumus, die 
zich vooral beriep op de visies van Thomas, Bellarminus en Suarez. 

Van Dalsum deelde de bewondering in Frankrijk voor Lemire als sociaal 
hervormer en politicus. Tegelijk was Lemire voor hem een toonbeeld van 
‘Vlaamse’ weerbaarheid tegenover de behoudende klasse van katholieke nota-
belen en voor hem als katholiek de legitimatie dat scheiding van kerk en staat 
een nastrevenswaardig ideaal was. 

Ook door de daensistische beweging in Vlaanderen liet Van Dalsum zich 
inspireren. Hij zag in deze beweging parallellen met zijn eigen inzet voor de 
armen en met zijn strijd tegen de vermenging van kerk en staat. Met Pieter 
Daens in Aalst en Florimond Fonteyne en Bernard Minnebo in Brugge wisselde 
hij artikelen uit, waarin gelijkstelling van het Nederlands en het Frans, deug-
delijk Vlaams onderwijs, lastenverlichting van de middenstand en gewenste 
herziening van het belastingstelsel de belangrijkste onderwerpen waren. De 
daensistische beweging in Brugge rond priester Florimond Fonteyne kreeg Van 
Dalsums aandacht vanwege diens harde roep om daadkracht, actiebereidheid en 
sterke afkeer van vermenging van politiek en godsdienst. Hoewel Van Dalsum 
een grote sympathie had voor de daensistische beweging, sloot hij zich niet aan 
bij het activisme, de politieke richting van de Vlaamse Beweging in het begin van 
de Eerste Wereldoorlog.

De start van een tweede periode in van Dalsums geloofsleven tekende zich in 
de jaren 1912 en vooral in 1913 steeds duidelijker af. Verloren rechtzaken, een 
verminderde toeloop naar het notariskantoor en de kerkelijke uitsluiting na de 
veroordeling in 1913 van zijn brochure Er is geene tegenstelling tusschen de begin-
selen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie bezorgden Van Dalsum een 
geestelijke terugslag. Van Dalsum zocht troost en steun en vond deze bij Bénigne 
Bossuet met wiens ideeën hij verwantschap voelde. Evenals Bossuet benadrukte 
Van Dalsum het belang van de godsdienst voor een harmonieuze samenleving 
en voor de zedelijke waarden waarop de staat gebouwd diende te zijn. Daarbij 
hoorde een waarachtige geloofsbeleving die niet aansloot bij het vaak overtrok-
ken devotionele geloofsleven dat onder invloed van de ultramontaanse kerk tot 
grote bloei was gekomen in West-Europa en waaraan de ‘abbés démocrates’ en 
ook Van Dalsum zich stoorden. 

Bossuets leer dat God in zijn voorzienigheid alle gebeurtenissen in de wereld 
gebruikt om de mens te vormen en te kastijden, om hem uiteindelijk voor te 
bereiden op Christus’ wederkomst en het toekomstige leven bij God, sprak Van 
Dalsum aan. Hij betrok Bossuets leer op zijn eigen leven: de tegenslagen hadden 
een doel, een betekenis. Gods wegen waren vaak anders dan mensen dachten. 
Zo moest Van Dalsum ook de gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven bekijken. 
De Discours sur l’Histoire universelle jusqu’à l’empire de Charlemagne leerde hem 
dat de opkomst en neergang van staten en regeringen en de hoogtepunten en 
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ander proces dat bijdroeg tot de groei van hun zelfbewustzijn. De toewijding aan 
de paus en de verering van diens ambt groeiden sterk tijdens het pontificaat van 
Pius IX. Hij wantrouwde de moderne samenleving met haar Verlichtingsidealen 
die velen van hun geloof beroofden. De groeiende toewijding van de Nederlandse 
katholieken aan de paus bleek uit de geboden financiële en militaire steun bij 
diens strijd om het behoud van de Kerkelijke Staat. Van herder groeide de paus 
uit tot een koning-martelaar. 

Met de betoonde eer aan de paus en diens gezag groeide onder de katholieken 
de eerbied voor de geestelijkheid. Op hun beurt deelden de bisschoppen in de 
pauscultus. Hun gezag en dat van de priesters nam toe onder de Nederlandse 
katholieken. Daarmee groeide hun invloed op en macht binnen het publieke 
domein. Onder leiding van de in 1853 herstelde diocesane kerk werden in 
Nederland de eerste aanzetten gegeven tot de opbouw van een eigen katholieke 
organisatie op het gebied van het onderwijs en de ziekenzorg, die in de eerste 
helft van de twintigste eeuw tot volle wasdom zou komen.

Met het pontificaat van Leo XIII (1878-1903) kwam een einde aan een periode 
waarin het hoogste kerkelijk gezag alleen met veroordelingen had gereageerd 
op de liberale staat en de veranderingen die deze met zich meebracht. Zijn ency-
clieken Immortale Dei en Sapientiae christianae toonden respect voor het eigen 
domein van de staat; Rerum Novarum en Graves de communi re keerden zich tegen 
het liberalisme en socialisme en hadden oog voor de sociale problematiek die 
om meer rechtvaardigheid vroeg. De oproep van Rerum Novarum om ‘de hand 
aan de ploeg te slaan’ werd in katholiek West-Europa omgezet in het ijveren van 
velen voor een rechtvaardiger samenleving, waarbij het streven naar inspraak en 
democratie niet te onderdrukken was.

In Frankrijk was het merendeel der katholieken in de negentiende eeuw erg 
behoudend. Hier, waar de revolutie geboren was, stonden veel katholieken afkerig 
tegenover de revolutie en haar gevolgen. Zij zagen enkel heil in een herstel van 
de situatie van vóór 1789. Onder hen waren de monarchistische katholieken het 
felst in de afwijzing van alles wat met de Republiek te maken had. Er waren in 
de negentiende eeuw ook katholieken zoals De Lamenais en De Lacordaire, die 
openstonden voor de principiële waarden van de revolutie en deze ook verdedig-
den. Van de officiële kerk kregen zij geen steun. Deze diepe verdeeldheid onder 
de Franse katholieken die gedurende de hele negentiende eeuw zichtbaar was, 
poogde Leo XIII te overbruggen met zijn encycliek Au milieu des sollicitudes (1892), 
waarin hij de katholieken vroeg zich aan te sluiten bij de Derde Republiek (het 
Ralliement).

Verschillende vooruitstrevende katholieke leken, zoals de verlichte fabri-
kant Léon Harmel, de intellectueel George Fonsegrive en vooral geestelijken als 
Hippolythe Gayraud, Paul-Antoine Naudet en Jules-Auguste Lemire, steunden de 
oproep van Rerum Novarum om aandacht te schenken aan het sociale vraagstuk 
en gaven gevolg aan de pauselijke wens in Au milieu des sollicitudes om de Derde 

Samenvatting 

Met de komst van de Fransen in Nederland kwam vanaf 1795 een einde aan een 
lange periode van onzichtbaar bestaan van de katholieke bevolking als minder-
heidsgroep. In de Bataafse republiek werden katholieken nu samen met andere 
minderheidsgroepen formeel geaccepteerd.

De katholieken leden in het begin van de negentiende eeuw nog onder de 
gevolgen van de jarenlange onderdrukking tijdens de Republiek en traden weinig 
in de openbaarheid. Een deel van hen was aanhanger van het traditionalisme, een 
stroming onder Europese katholieken die zich verzette tegen de grondbeginselen 
van de Franse Revolutie en haar gevolgen. De traditionalisten wilden het liefst de 
oude situatie van vóór de revolutie herstellen, waarin de kerk een onafhankelijk 
positie ten opzichte van de staat bekleedde. Voor hen telde vooral de onafhankelijk- 
heid van de kerk tegenover de staat. Toewijding aan de paus en eerbied voor diens 
ambt stonden bij hen voorop.

Deze fixatie op de paus vond zijn voedingsbodem in de wijze waarop de revolu-
tionairen met de pausen Pius VI en Pius VII waren omgegaan en werd in de tweede 
helft van de negentiende eeuw aangewakkerd door een toenemende uniformering 
van het kerkelijk leven en een versterking van het centrale gezag in Rome. Deze 
gerichtheid op Rome ging in West-Europa gepaard met een oplevend devotioneel 
geloofsleven, gekenmerkt door vele en nieuwe devoties, volksonderwijs en zorg 
voor armen en zieken.

De emancipatie van de Nederlandse katholieken kenmerkte zich in de tweede 
helft van de negentiende eeuw vooral door een voortdurende schoolstrijd. Een 
belangrijk moment hierin was de scheiding van kerk en staat bij de grondwets-
herziening van 1848 van de liberaal J. R. Thorbecke, waardoor een belangrijke 
eerste stap werd gezet naar een volledige gelijkstelling van het bijzonder en 
openbaar onderwijs. De grondwetsherziening bood ruimte voor het herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. De schoolwet van 1857 bepaalde dat de 
staat het openbaar lager onderwijs voor alle gezindten verzorgde, maar voorzag 
nog niet in enige financiële tegemoetkoming aan het bijzonder onderwijs. Het 
vertrouwen in het liberaal getinte openbaar onderwijs dat kinderen opleidde tot 
‘alle maatschappelijke en christelijke deugden’, was in protestantse en katholieke 
kringen niet groot. In 1864 publiceerde Pius IX de encycliek Qanta Cura met 
de Syllabus Errorum, waarin hij het liberalisme veroordeelde en het openbare 
onderwijs bekritiseerde. In die lijn riepen de Nederlandse bisschoppen in 1868 
de katholieken op om eigen katholieke scholen te stichten. De realisering van de 
gelijkstelling zou nog een lange tijd van strijd en inspanning vergen tot 1917.

Terwijl de schoolstrijd een voortdurende katalysator was van de emancipatie 
van de Nederlandse katholieken, voltrok zich binnen hun geloofsbeleving een 
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Lemire. Door de onthouding van enige kerkelijke steun en de veroordeling in 
1908 van La Justice Sociale van Naudet en Vie Catholique van Dabry verdween de 
hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’, waartoe Hendrik Albert van 
Dalsum (1868-1944) zich zo sterk aangetrokken voelde. 

De rol van het katholieke geloof in het leven en werk van Hendrik Albert Van 
Dalsum is voorwerp van studie in dit boek. Geprobeerd is zicht te krijgen op de 
plaats die geloof en levensbeschouwing innamen in het leven van Van Dalsum in 
een tijd waarin geloof en godsdienst een grote rol speelden in het maatschappelijk 
leven. Dit onderzoek wil de persoon Van Dalsum en zijn maatschappelijk optreden 
tot 1933 vanuit dat perspectief begrijpen en verduidelijken. Tevens is een antwoord 
gezocht op enkele deelvragen: welke invloeden onderging Van Dalsum, waren er 
veranderingen vast te stellen in zijn geloofsbeleving en waardoor kwamen ze tot 
stand? De studie kent bijgevolg een biografische invalshoek.

Hendrik Albert van Dalsum werd geboren in Haarlem op 28 juni 1868 en slaagde 
op 8 oktober 1889 voor het afsluitende gedeelte van het notariële staatsexamen. 
Vanaf die tijd werkte hij als kandidaat-notaris op het notariskantoor van Mr. S. Roes 
in Arnhem. Zijn tijd in Arnhem vormde hem voor zijn verdere leven. Als kandidaat-
notaris had hij de mogelijkheid kennis te maken met het verenigingsleven in 
Arnhem. De lidmaatschappen van de Vincentiusvereniging en de Klarenbeekse 
Club hadden een bijzondere invloed op zijn denken en doen.

Als actief lid van de Eusebiusconferentie raakte hij bekend met de sociale 
problematiek en de armoede in veel gezinnen. Van Dalsum meende dat de sociale 
misstanden niet met aalmoezen konden worden verholpen. Hierin voelde hij 
zich gesteund door de encycliek Rerum Novarum, die voor hem het stimulerende 
kerkelijke antwoord was op de aanpak van het sociale vraagstuk. Hij was van 
oordeel dat de tegenstelling tussen arm en rijk te overbruggen was door een leven 
vanuit een grote plichtsbetrachting en vanuit een groot gevoel voor rechtvaardig-
heid. Elke christen, rijk of arm, diende vanaf zijn eigen plaats in de samenleving 
te getuigen van een christelijke levenshouding door zijn plichten te vervullen en 
de rechtvaardigheid vorm te geven in het dagelijkse leven. De encycliek Graves 
de communi re verstevigde zijn opvatting dat de christelijke rechtvaardigheid een 
aanvulling behoefde van naastenliefde. 

Van Dalsum werd in intellectueel opzicht zeker ook gevormd door zijn 
lidmaatschap van de Klarenbeekse club. In deze katholieke debatingclub maakte 
hij kennis met intellectuelen, kunstenaars, verlichte fabrikanten en verschil-
lende sociaal bewogen priesters uit het hele land. De clubleden wilden het katho-
lieke geloofsleven in de Nederlandse samenleving opnieuw vorm geven door 
een open houding tegenover de moderne maatschappij. Binnen de Klarenbeekse 
Club, die voor elkaar een vriendenclub wilde zijn maar niet eensgezind was over 
de aanpak van het sociale vraagstuk, behoorde hij tot de richting die een sterke 
sociale vernieuwing in de katholieke wereld voorstond. Hoewel hij lid bleef tot 

Republiek te steunen. De geestelijken namen het initiatief tot een katholieke bewe-
ging die vroeg om hervorming van bestuursinstellingen, open vakverenigingen, 
betere arbeidsvoorwaarden en vooral om democratie en inspraak van de arbeiders. 
Deze geestelijken werden daarom ook ‘abbés démocrates’ genoemd. In de ogen 
van deze militante voorhoede van de kerk, zoals Naudet de beweging karakteri-
seerde, bood het Ralliement aan de kerk de mogelijkheid te leren omgaan met de 
moderniteit en met de sociale en politieke democratie.

Vanaf het begin wilde de beweging geen politieke partij zijn, maar een actie-
groep. Elke vorm van confessionele partijvorming wees zij af, omdat een ‘gouver-
nement des curés’ de democratie in de weg zou staan en een nieuw klerikalisme 
in de hand zou werken. De scheiding van kerk en staat was in hun ogen nood- 
zakelijk om het vertrouwen van de massa terug te winnen. De Franse Revolutie 
was voor de ‘abbés démocrates’ een voldongen feit en haar beginselen beschouw-
den zij als een sociale evolutie van het christendom. Duidelijk werd dit neer-
gelegd in het boek Les Démocrates Chrétiens van Hippolythe Gayraud, die voor 
zijn opvattingen over de scheiding van kerk en staat steun zocht in de encycliek 
Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana (1885) van Leo XIII.

De hervormingsbeweging concentreerde zich vooral in de industriegebieden van 
Noord- en Zuid-Frankrijk en in de landbouwgebieden van West- en Noord-Frankrijk. 
Op talloze regionale bijeenkomsten en tijdens het eerste nationale congres in Reims 
(1896) wisselden de deelnemers idealen, ideeën en actieprogramma’s uit om de 
kerk aansluiting te laten vinden bij de moderne samenleving. Hoewel eind 1897 
Léon Harmel en Jules-August Lemire formeel tot leiders waren gekozen, bleef de  
hervormingsbeweging een actiegroep die openstond voor allerlei vooruitstrevende 
ideeën. Eerst in 1899 gaf Gayraud een voorzichtige aanzet tot theorievorming in zijn 
boek Les Démocrates Chrétiens. De politieke agenda bood de ‘abbés démocrates’ geen 
tijd tot bezinning. De ophef rond de herziening van het Dreyfusproces dwong de 
beweging zich uit te spreken vóór Dreyfus. Haar publieke stellingname werd 
door het overgrote deel van de Franse katholieken als verraad aan de katholieke 
zaak beschouwd. Voortaan werden de beweging en haar aanhang beschouwd 
als republikeins en dus antikatholiek. Veel katholieken verenigden zich rond 
de politieke federatie van Piou, die ook de steun van de kerk kreeg. Op de door 
Piou verloren verkiezingen van 1898 volgde een aanscherping van antikerkelijke 
maatregelen. Hierdoor verloor de beweging meer en meer de steun van de Franse 
kerk en de Franse katholieken. Een tweede nationaal congres in Bourges (1900) 
kon het tij niet keren.

In haar korte bestaan wist de beweging zich gesteund door Leo XIII. Diens 
persoonlijke belangstelling hield het idealisme van de ‘abbés démocrates’ levend. 
Met het overlijden van Leo XIII keerde echter het tij in de kerk voor deze en 
andere vernieuwingsbewegingen. Paus Pius X plaatste alle instellingen die zich 
bewogen op het terrein van de katholieke sociale actie, direct onder het toezicht 
van de bisschoppen. Na 1903 bestond de beweging enkel nog uit vrienden rond 



402 403

waren. Hij wilde ook dat de bonden interconfessioneel waren, omdat dit de harmonie 
in de samenleving bevorderde. Daarom meldde hij ‘zijn’ dertien banken aan bij 
de meer neutrale Centrale in Utrecht en niet bij de exclusief rooms-katholieke in 
Eindhoven. In navolging van de ‘abbés démocrates’ wilde Van Dalsum niet dat de 
boerenbonden zich leenden voor de katholieke kiesverenigingen of katholieke 
partijvorming. Daarom gold voor de leden een statutair verbod om zich namens de 
boerenbond kandidaat te stellen bij verkiezingen. Naar het voorbeeld van de ‘abbés 
démocrates’ keerde Van Dalsum zich fel tegen confessionele partijvorming, omdat 
de behartiging van het algemeen belang erdoor in gevaar kwam.

De invloed van de pers op de meningsvorming was groot. Voor zijn ideeën 
vond Van Dalsum een podium in Het Hulsterblad en De Zeeuwsche Koerier. Zijn 
tegenstanders noemden hem de peetoom van de eerste krant. Zijn aanhangers 
zagen hem als het boegbeeld van de tweede krant.

Van Dalsums directe aanpak van de sociale problematiek en zijn publicaties 
over het pachtcontract riepen weerstand op bij de landeigenaren, de rentmeesters 
en de gegoede, zelfstandige boeren. Ook katholieke notabelen en de katholieke 
kiesverenigingen keerden zich tegen Van Dalsum uit angst voor zijn mogelijke 
kandidatuur bij de provinciale en landelijke verkiezingen. Het politieke blad 
Zelandia, eigendom van de NV Zelandia, waarvan vele katholieke notabelen en 
bijna alle katholieke geestelijken in de regio aandeelhouder waren, bestreed Van 
Dalsum en diens aanhang. 

De groeiende spanningen waren verklaarbaar. De kerkelijke reactie op het 
sociale vraagstuk kwam in het Bredase bisdom erg laat en bestond aanvanke-
lijk in het aanprijzen van een vroom devotioneel geloofsleven. Van Dalsums 
aanpak was, evenals die van de ‘abbés démocrates’, direct en actiegericht. Ook 
het standsverschil speelde een rol. Arbeiders en priesters kenden elk een eigen 
stand met een eigen wereld. De geestelijken in de Zeeuwse regio kwamen niet 
voort uit de arbeiderswereld. Verschillende van hen waren boerenzonen uit de 
streek. Zij gingen niet of weinig met de (land)arbeiders om en maakten geen deel 
uit van hun wereld. Ook het feit dat een leek het woord voerde in de katholieke 
sociale actie en in de uitleg van de sociale encyclieken of de bijbel, was voor de 
gevestigde orde op zijn minst onwennig en vaak niet acceptabel. 

De kerkelijke overheid die zich aanvankelijk buiten het conflict hield, oordeel-
de dat de katholieke sociale actie onder haar verantwoordelijkheid diende plaats 
te vinden en voelde zich aangesproken door Van Dalsums scherpe kritiek op 
haar functioneren. Volgens Van Dalsum bewoog de kerk zich bij de uitbouw van 
de katholieke organisatie op het publieke domein ten koste van het algemeen 
belang. Volgens hem had de kerk bij haar openlijke steun aan de katholieke kies-
verenigingen enkel oog voor haar eigen belangen, zoals de bestaande instellingen 
voor katholieke armen- en ziekenzorg en katholiek onderwijs, die zij wilde 
uitbouwen. 

het moment dat de Klarenbeekse Club werd opgeheven, nam hij vanaf 1903 
meer afstand van de vriendenkring, omdat deze zich in zijn ogen te veel inliet 
met politiek. Van Dalsum wilde de katholieke sociale actie juist vrijwaren van 
politieke invloeden, omdat in zijn ogen confessionele politiek tot verdeeldheid 
leidde. Hij was daarom ook voor een strikte scheiding van kerk en staat en tegen 
confessionele partijvorming.

Zijn ideeën en overtuigingen in deze jaren haalde Van Dalsum bij de eerder 
genoemde ‘abbés démocrates’. Hun standpunten en idealen, zoals het accepteren 
van de scheiding van kerk en staat, het afwijzen van confessionele politiek en 
het idealisme om de kerk met de samenleving te verzoenen, maakte hij tot de 
zijne. De ‘abbés démocrates’ verklaarden de omarming van het Ralliement als een 
vanzelfsprekend gevolg van de aanvaarding van de beginselen van de revolutie. 
De beginselen waren in hun ogen een sociale evolutie van het christendom, een 
hervinding van normen en waarden die eerder aanwezig zouden zijn geweest in 
de middeleeuwen. Deze idealisering of legende van de christelijke middeleeuwen 
en het denken in (neo)thomistische categorieën nam Van Dalsum over. Evenals 
de ‘abbés’ wilde Van Dalsum allereerst opkomen voor de armen en rechtelozen. In 
dit kader sprak het actieprogramma van Naudet hem aan, zoals dit gepubliceerd 
werd in La Justice Sociale en in Gayrauds Les Démocrates Chrétiens. Hij verwees naar 
het werk van de ‘abbés’ tijdens zijn eerste jaren in Zeeuws-Vlaanderen. 

Bij Koninklijk Besluit op 20 maart 1903 werd hij tot notaris binnen het arron-
dissement Middelburg aangesteld, met Hulst als standplaats. Hulst en het Land 
van Hulst vormden een landelijk agrarisch gebied, waar in de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw grote armoede en werkloosheid heersten. Hiervoor 
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, waarvan de economische afhankelijk-
heid van de bevolking door het ontbreken van een rechtvaardig kredietstelsel 
de belangrijkste was. In de negentiende eeuw en tot ver in de twintigste eeuw 
was namelijk veel land in Zeeuws-Vlaanderen, vooral in het oostelijk deel, in 
handen van buitenlandse eigenaren en het Kroondomein. Hierdoor verkeerden 
boeren-pachters en landarbeiders in een economisch afhankelijke positie ten 
opzichte van landeigenaren en hun rentmeesters en leefde een groot deel van de 
bevolking in bittere armoede.

Bij zijn aanpak van de armoede liet Van Dalsum zich inspireren door Rerum 
Novarum, Graves de communi re en de actieprogramma’s van de ‘abbés démocrates’. 
Met behulp van kapelaan Th. Buijsrogge trachtte Van Dalsum de afhankelijkheid 
van de arbeiders en boerenpachters te verkleinen of ongedaan te maken door te 
ijveren voor betere pachtcontracten en een gezonder kredietstelsel. Zij stimu-
leerden de bevolking tot de oprichting van boerenbonden en boerenleenbanken. 
De kerkelijke overheid steunde het initiatief. In navolging van de ‘abbés’ wilde 
Van Dalsum zoveel mogelijk ‘kleine luyden’ bij zijn hervormingen betrekken. 
Daarom was hij voor boerenbonden die ook openstonden voor arbeiders en kleine 
middenstanders, die op een of andere wijze bij het landbouwbedrijf betrokken 
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werd hij in juni 1910 voor de eerste keer gekozen als lid van de Provinciale Staten 
van Zeeland. In de Staten zette hij zich in voor betere veerverbindingen in de 
provincie en voor meer welvaart in Zeeuws-Vlaanderen. Zijn blad De Volkswil 
bleef tot eind maart 1915 bestaan en verscheen in de laatste bestaansweken 
onder de naam Het Natuurrecht. 

In het kortstondige bestaan van het blad trokken drie verschillende onder-
werpen aandacht. Het betrof Van Dalsums kijk op Vlaanderen, zijn verdediging 
van de Déclaration en zijn bestrijding van het antisemitisme. 

De eerste artikelenreeks schonk aandacht aan Vlaanderen. In de sociale strijd 
van Adolf en Pieter Daens en van Florimond Fonteyne zag Van Dalsum parallel-
len met zijn eigen inzet voor de armen en met zijn strijd tegen de vermenging 
van kerk en staat. Met Pieter Daens in Aalst en Florimond Fonteyne en Bernard 
Minnebo in Brugge wisselde hij artikelen voor De Volkswil en De Volkseeuw. Van 
Dalsum voelde zich vooral aangesproken door Florimond Fonteyne en diens 
volgelingen, met wie hij ook een ontmoeting had. Fonteynes roep om daadkracht, 
om concrete inzet voor de arbeiders en diens sterke afkeer van vermenging van 
politiek en godsdienst en afwijzing van het bijkomend klerikalisme werden ook 
in De Volkswil gepubliceerd. In Frans-Vlaanderen was Lemire voor Van Dalsum 
de voorman van de ‘abbés démocrates’ en een voorbeeld van strijdbaarheid voor 
de rechten van de land- en textielarbeiders. De grote aandacht die De Volkswil 
besteedde aan Vlaanderen was voor het Militair Gezag in Zeeland de reden het 
blad in 1915 te verbieden.

Een tweede artikelenreeks in De Volkswil betrof Van Dalsums visie op de 
vermeende tegenstelling tussen de beginselen van de Franse Revolutie en die 
van het evangelie. Uit onderzoek bleek dat Van Dalsum de verdediging van de 
Déclaration in L’Église et la France moderne (1897) van de dominicaan Elisée Vincent 
Maumus goed kende en als model voor zijn eigen verdediging gebruikte. Maumus 
beriep zich bij zijn verdediging op de theologie van Thomas, Bellarminus en Suarez. 

Hoewel Maumus’ theologie van het Ralliement felle tegenstand ondervond van 
conservatief katholieke kringen, kwam het bij Maumus niet tot een kerkelijke 
veroordeling of verwerping van zijn boeken. Het kerkelijk klimaat was mild, omdat 
paus Leo XIII de Franse priesters in Au milieu des sollicitudes (1892) aanspoorde zich 
met de Derde Republiek te verzoenen. Bovendien had de paus een warme persoon-
lijke belangstelling voor het werk van de ‘abbés démocrates’. Tijdens het pontifi-
caat van Pius X keerde het tij volledig. Gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag en 
de kerkelijke leer en afwijzing van de moderniteit stonden voorop. 

Van Dalsums verdediging van de Déclaration riep zowel in het katholieke 
Zelandia als in het protestantse De Zeeuw felle reacties op. In 1912 werd Van 
Dalsums verdediging door Belinfante als brochure uitgegeven onder de titel Er 
is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het 
Evangelie. De volksmissie in Hulst van januari 1913 keerde zich tegen De Volkswil 
volgens de instructies die vicaris-generaal Petrus Hopmans aan de redempto-

De Vierde Bredase Katholiekendag, die in september 1908 te Hulst werd ge- 
houden, kon de tegenstellingen niet verbloemen en vroeg van de katholieken en 
de katholieke pers gehoorzaamheid aan de bisschop in de strijd voor de katholieke 
zaak. Voorzitter J.F.A.M. van Waesberghe, afkomstig uit de kring van rooms-
katholieke notabelen, onderstreepte ook het belang van gehoorzaamheid aan 
het burgerlijk gezag.

De tweedeling in de Zeeuwse katholieke wereld, die door de regionale bladen 
werd uitgedragen, was de kerkelijke overheid en het bisdom een doorn in het oog. 
Zij wilden juist eenheid onder de katholieken onder leiding van de bisschop, zoals 
dit ook door het centrale bestuur van de kerk was gevraagd. Toen de dreiging van 
Van Dalsums kandidatuur voor de Kamerzetel van het district Hontenisse reëel 
werd en de voormannen van de katholieke kiesverenigingen steun zochten bij de 
kerkelijke overheid, werd in een heimelijk overleg van de katholieke notabelen 
en de kerkelijke overheid besloten tot overgang van De Zeeuwsche Koerier naar 
Zeelandia. De krantenfusie was in werkelijkheid een overname van De Zeeuwsche 
Koerier, waardoor Van Dalsum geen mogelijkheid meer had zijn visie nog verder 
te verwoorden. Het Hulsterblad hield zich geheel afzijdig.

De verhoopte eenheid werd niet bereikt. Van Dalsum verkoos niet te zwijgen 
en bleef in bijeenkomsten opkomen voor de minderbedeelden. Hij stelde zich in 
het voorjaar van 1909 kandidaat als ‘onafhankelijk katholiek’ voor de verkiezing 
van de Tweede-Kamerzetel van het district Hontenisse, maar verloor de verkiezing. 
Om zich toch een spreekbuis te verschaffen besloot Van Dalsum een eigen week-
blad, De Volkswil, op te richten. Hij wilde met het blad de arbeiders een stem 
geven, vakverenigingen van de grond helpen tillen, de werkloosheid bestrijden 
en de verhoudingen tussen de boeren en landarbeiders verbeteren. In de eerste 
twee jaargangen verschenen artikelen die aan deze doelstellingen beantwoord-
den. In de latere jaargangen was het blad minder volks en werd het eerder elitair 
van toonzetting. De verschijning van het eerste nummer op 2 oktober 1909 deed 
de rivaliteit tussen Van Dalsum en diens aanhang enerzijds en de katholieke 
notabelen en de kerkelijke overheid anderzijds verder oplaaien. 

Het tegenoffensief van bisschop Leijten bestond in Van Dalsums publiekelijke 
uitsluiting van de sacramenten op 16 februari 1910 en een verbod aan de paro-
chianen in het dekenaat Hulst op 17 februari 1910 om De Volkswil te steunen, te 
lezen of te verspreiden op straffe van uitsluiting van de sacramenten. Deze maat-
regel trof ook de direct aan het blad verbonden personen en hun familie. Lezers 
en bezorgers van het blad ondervonden moeilijkheden op hun werk of kregen 
geen werk. Van Dalsum vroeg de bisschop herhaaldelijk op welke punten hij tot 
inkeer moest komen, maar zijn vraag werd niet beantwoord. Ook Van Dalsums 
vragen aan aartsbisschop Van de Wetering in 1911 en kardinaal Van Rossum in 
1914 om meer duidelijkheid werden niet beantwoord.

Van Dalsum gaf zijn blad en zijn verzet tegen de door hem gesignaleerde 
macht van de kiesverenigingen en de kerk niet op. Na een felle verkiezingstrijd 
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geschiedenisopvatting van Bossuet en diens beeld van God overschaduwden 
alle gebeurtenissen in Van Dalsums verdere leven. Een belangrijk facet in zijn 
levensbeschouwing was zijn blijvende aandacht voor de jodenvervolging en het 
zionisme. De mogelijke oprichting van een joodse staat was voor hem een teken 
dat het einde der wereld nabij was.

Van Dalsum gaf zijn apocalyptische visie weer in enkele brochures, zoals 
Schets van een Natuurrecht (1916), Het Geheim des Tijds (1918), De Drie Revoluties 
der christenheid (1921) en in het niet uitgegeven manuscript Het Strafgericht der 
Tijden (1914-1933). In het manuscript besteedde hij opnieuw aandacht aan het 
jodendom en het zionisme en veroordeelde hij het fascisme van Mussolini, het 
verdrag van Lateranen en het nationaal-socialisme.

Van Dalsums maatschappelijk optreden tussen 1922 en 1933 had niet zozeer met 
de landelijke als wel met de regionale politiek te maken. Van Dalsums optreden in 
deze jaren moet begrepen worden als een protest tegen de ambtenarij en tegen 
ambtelijke regelgeving. Het bezorgde hem een grote populariteit. De opkomende 
grote industrialisatie met haar sociale problematiek en de inspanningen van 
de vakbonden voor een vermenselijking van de arbeid gingen aan hem voorbij. 
Tussen 1925 en 1933 werd zijn protest vooral gedomineerd door de strijd voor 
een verantwoorde drinkwatervoorziening in Zeeuws-Vlaanderen.

Slechts even waagde hij zich nog in de politiek, maar hij kon het niet op- 
brengen zijn nieuwe termijnen als gemeenteraadslid (1923-1926) en als statenlid 
(1932-1936) volledig uit te zitten. Uit onvrede over ondoorzichtige financiële 
transacties van burgemeester en wethouders en verkiezingsfraude, gepleegd 
door de voorzitter van de katholieke kiesvereniging, verliet hij de gemeente-
politiek. Zijn onverwachte herverkiezing in 1931 tot lid van Provinciale Staten 
van Zeeland verwonderde hem. Halverwege de zittingsperiode keerde hij de 
provinciale politiek de rug toe uit onvrede over de verstrekking van een risico-
garantie voor de aanleg van een drinkwaterleidingnet in Zeeuws-Vlaanderen. 
Toen de Eerste Kamer in het voorjaar van 1934 de risicogarantie goedkeurde, 
verliet hij de politiek en trok hij zich terug uit het openbare leven.

In de landelijke politiek kwam hij op verschillende kandidatenlijsten voor 
van kleine bezuinigingspartijtjes, zonder ook maar enige verkiezingsstrijd hier-
voor te voeren. Zo was Van Dalsum in 1922 Kamerkandidaat van de Nederlandse 
Bond van Belastingbetalers en in 1925 Kamerkandidaat van de Bezuinigingspartij. 
Verwonderlijk is dat Van Dalsum in 1933 voorkwam op een verkiezingslijst van het 
Verbond van Nationalisten, waarvan het lidmaatschap voor ambtenaren verboden 
was. Noch zijn archief, noch de regionale kranten geven hierover enige informatie. 

Van Dalsum hervond op hoge leeftijd zijn levensgeluk. Hij trouwde op 19 
februari 1937 in Nijmegen met de drieëntwintig jaar jongere Emerentia Zaman, 
afkomstig uit Kapellebrug. Hij kende volgens verschillende dagboeknotities met 
haar nog enkele gelukkige levensjaren. Hun huwelijk bleef kinderloos. 

risten gegeven had. De brochure werd in Rome aangeklaagd door C. Boomaars 
CssR, directeur van het retraitehuis in Seppe. Op 16 juni 1913 werd de brochure 
door de Congregatie van de Index veroordeeld en geplaatst op de Index Librorum 
Prohibitorum. Van Dalsum was niet bekend met de aanklacht en evenmin met 
het geheime proces tegen hem. Hij zette zich in het voorjaar van 1913 in voor de 
strijd om de Kamerzetel van het district Hontenisse. Van Dalsum verloor deze 
verkiezingsstrijd op 17 juni 1913, omdat hij bekende zich aangetrokken te voelen 
tot het vrijzinnig liberalisme.

Een derde artikelenreeks in De Volkswil die voor veel ophef zorgde, kwam 
tot stand tijdens een oplevend antisemitisme in regionale katholieke bladen in 
Zeeland in 1913. Van Dalsum keerde zich scherp tegen de vooroordelen, beschul-
digingen en antisemitische uitlatingen in Zelandia en de Nieuwe Zeeuwsche 
Courant. In zijn protest beriep hij zich op eerdere uitspraken van Aalberse en 
Schaepman en op uitspraken van de pausen. Van Dalsums opstelling bevestigt de 
opvatting dat het ultramontaanse katholicisme in Nederland veelvormig was en 
niet structureel met een religieus of maatschappelijk antisemitisme verbonden 
hoefde te zijn.

Deze laatste artikelenreeks in De Volkswil liet een wending zien in het geloofs-
leven van Van Dalsum. Het onbegrip, de verloren rechtszaken, de neergang van 
zijn notariskantoor en de plaatsing van zijn brochure Er is geene tegenstelling 
tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie op de Index 
hadden Van Dalsum een geestelijke terugslag bezorgd. Hij bleek troost en steun 
te zoeken in de theologie van Jacques Bénigne Bossuet, vooral in diens Discours 
sur l’histoire universelle jusqu’à l’empire de Charlemagne. 

Van Dalsum deelde de geschiedenisopvatting van Bossuet dat God in zijn voor-
zienigheid alle gebeurtenissen in de wereld gebruikt om de mens te vormen, te 
kastijden, om hem voor te bereiden op Christus’ wederkomst en het toekomstige 
leven bij God. Ook de gebeurtenissen in het persoonlijk leven dienden zo bezien 
te worden. Opkomst en neergang van staten en regeringen, hoogtepunten en 
tegenslagen in het eigen leven moesten de christen nederig stemmen ten aanzien 
van het menselijk handelen. De gelovige diende zich daarom voor te bereiden op 
Christus’ wederkomst, zoals hij las in de Discours en in de Sermon sur la Providence. 
Die voorbereiding bestond uit een leven in voortdurende waakzaamheid, in een 
constante verwachting van Christus’ wederkomst (‘une attente perpétuelle’). Bij 
deze voorbereiding op Christus’ wederkomst diende de gelovige vóór de door God 
gewilde harmonie te kiezen, al stond de goddelijke Voorzienigheid de vrije keuze 
van de gelovige niet in de weg. Koos de gelovige uit vrije wil tegen de harmonie 
en dus tegen zijn geluk, dan droeg hij bij aan het kwaad in de wereld. 

Gelijktijdig vond een verandering plaats in het godsbeeld van Van Dalsum. 
Zag hij vroeger God als de almachtige Schepper van de wereld, als een vader 
bij wie de mens thuis zou komen (Naudet), nu zag hij God als de oordelende 
rechter, die zowel nu als later de mens zou belonen en straffen (Bossuet). De 
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Résumé

L’invasion des Pays-Bas par l’armée française en 1795 mit fin à la longue période 
d’existence invisible de la minorité catholique. La République batave recon-
nut formellement droit de cité aux catholiques ainsi qu’à d’autres groupes 
minoritaires.

A l’aube du dix-neuvième siècle, les catholiques se ressentaient encore de la 
longue période d’asservissement subi sous la République et ils cherchaient peu 
à se manifester au grand jour. Une partie des catholiques sympathisait avec le 
traditionalisme, un courant parmi les catholiques d’Europe qui contestait les 
principes de la Révolution française et ses aboutissements. Les traditionalistes 
avaient la nostalgie de l’époque pré-révolutionnaire, lorsque l’Eglise fut indépen-
dante de l’Etat. Ils préconisaient l’autonomie de l’Eglise par rapport à l’Etat et ils 
vouaient un attachement total au pape et à la papauté. 

Leur fascination pour le pape, qui s’explique par le sort que les révolutionnai-
res avaient réservé aux papes Pie VI et Pie VII, se développa, pendant la seconde 
moitié du dix-neuvième siècle, grâce à l’uniformisation croissante de la vie 
spirituelle et par le renforcement de l’autorité centrale à Rome. Cette orienta-
tion sur Rome s’accompagnait, en Europe occidentale, d’un réveil de la pratique 
religieuse, caractérisé par l’apparition de multiples dévotions nouvelles, par la 
scolarisation des masses et par l’aide aux indigents et aux malades.

L’émancipation des catholiques néerlandais au dix-neuvième siècle fut marquée, 
surtout à partir de 1857, par d’incessantes luttes scolaires qui ne devaient prendre 
fin qu’en 1917. La séparation de l’Eglise et de l’Etat prévue par la réforme consti-
tutionnelle de 1848, œuvre de l’homme politique libéral Jan Rudolf Thorbecke, 
fut une étape importante sur la voie qui allait apporter à l’enseignement libre et 
à l’enseignement public une stricte égalité de droits. Cette révision de la consti-
tution permit le rétablissement de la hiérarchie épiscopale en 1853. La loi sur 
l’enseignement de 1857 assurait l’instruction par l’école publique aux enfants de 
toute confession, mais elle ne prévoyait aucune subvention aux établissements 
privés. Les milieux protestants et catholiques se méfiaient de l’enseignement public, 
empreint d’esprit libéral, qui entendait former les enfants « à toutes les vertus socia-
les et chrétiennes ». En 1864, Pie IX publia l’encyclique Quanta Cura avec le Syllabus 
Errorum, dans lequel il condamna le libéralisme et critiqua l’enseignement public. 
En 1868, les évêques néerlandais lui emboîtèrent le pas en appelant les catholiques 
à fonder leurs propres établissements catholiques. Afin que les écoles libres soient 
mises sur le même plan financier que les écoles publiques, des années d’efforts et 
de lutte seraient nécessaires, jusqu’en 1917. 

Pendant que la lutte scolaire jouait un rôle catalyseur permanent dans 
l’émancipation des catholiques néerlandais, un autre processus, à l’intérieur 

Met Van Dalsums gezondheid ging het niet goed. Al in 1931-1932 was sprake van 
een ernstige ziekte die hem het bed deed houden. In februari 1942 schreef hij in 
een notitie ernstig ziek te zijn geweest. Op 12 april 1943 bereikte Van Dalsum een 
brief waarin hem op eigen verzoek eervol ontslag als notaris werd verleend. 

Op 26 november 1944, om negen uur in de ochtend en twee maanden na de 
bevrijding van Hulst, overleed Hendrik Albert van Dalsum thuis in zijn woning 
aan de Gentsestraat.
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ment catholique réclamant la réforme des appareils administratifs, la fondation 
de syndicats ouvriers, l’amélioration des conditions de travail et surtout plus 
de démocratie et de participation pour les ouvriers. Cette attitude leur valut 
le surnom d’ « abbés démocrates ». Aux yeux de cette « avant-garde militante 
de l’Eglise » - c’est le nom que Naudet a donné à ce mouvement - le Ralliement 
offrait à l’Eglise la possibilité de se familiariser avec le monde moderne et avec la 
démocratie sociale et politique.

D’emblée, ce mouvement voulut être un groupe d’action plutôt qu’un parti poli-
tique. Il rejeta toute formation de parti politique confessionnel parce qu’il estimait 
qu’un « gouvernement de curés » barrerait la route à la démocratie et ouvrirait la 
voie à un nouveau cléricalisme. Il était d’avis que la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
était indispensable pour regagner la confiance des masses. De l’avis des « abbés 
démocrates », la Révolution était un fait accompli et ils considéraient ses princi-
pes comme une évolution sociale du christianisme. Toutes ces idées se trouvent 
clairement formulées dans Les Démocrates Chrétiens, ouvrage d’Hippolyte Gayraud, 
qui, pour ses conceptions sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, se basait sur 
l’encyclique Immortale Dei, de civitatum constitutione christiana (1885) de Léon XIII.

Le mouvement réformiste était présent surtout dans les régions industriali-
sées du Nord et du Sud de la France ainsi que dans les régions agricoles de l’Ouest 
et du Nord. Lors des nombreuses réunions régionales et pendant le premier 
congrès international à Reims (1896), les congressistes échangèrent idéaux, idées 
et programmes d’action afin de permettre à l’Eglise de se mettre en prise avec 
la société moderne. Bien que, fin 1897, Léon Harmel et Jules-Auguste Lemire 
fussent nommés officiellement à la tête du mouvement réformiste, celui-ci conti-
nua d’exister en tant que groupe d’action qui s’ouvrait à toutes sortes d’idées 
d’avant-garde. Ce n’est qu’en 1899 que Gayraud, dans Les Démocrates Chrétiens, 
tenta discrètement de formuler une théorie. Le contexte politique n’accordait pas 
aux « abbés démocrates » le temps d’une mûre réflexion. Le tollé soulevé par la 
révision du procès Dreyfus obligea le mouvement de se prononcer en faveur de 
ce dernier. Cette prise de position publique fut considérée par l’immense majo-
rité des catholiques français comme un reniement de la cause catholique. Par la 
suite, le mouvement et ses adeptes furent considérés comme républicains et, par 
conséquent, anti-catholiques. De nombreux catholiques s’assemblèrent autour 
de la fédération politique de Jacques Piou, qui bénéficiait également du soutien 
de l’Eglise. La défaite électorale de Piou en 1898, fut suivie d’un durcissement des 
mesures anticléricales. Pour le mouvement, elle entraîna une perte grandissante 
de l’appui de l’Eglise et des catholiques de France. Un second congrès à Bourges 
(1900) ne réussit pas à inverser cette tendance.

Pendant sa brève existence, le mouvement avait pu être assuré de l’appui de 
Léon XIII, dont l’attention bienveillante avait gardé intact l’idéalisme des « abbés 
démocrates ». Après la mort de ce pape, le climat dans l’Eglise changea, non seule-
ment pour ce mouvement-ci, mais également pour d’autres courants réformistes. 

de leur univers spirituel, contribua à renforcer leur assurance. Il s’agit de leur 
dévouement au pape et au Saint-Siège, qui se développa considérablement sous 
le pontificat de Pie IX. Il se méfiait de la société moderne et des idéaux issus du 
Siècle des Lumières, qui avaient fait perdre la foi à de nombreux croyants. Le 
dévouement croissant des catholiques néerlandais pour le pape se manifestait 
surtout par leur soutien financier et militaire dans sa lutte pour préserver les 
Etats pontificaux. L’image du pape, pasteur suprême, se doubla, aux yeux des 
catholiques des Pays-Bas, de celle du roi martyr. A leur vénération pour le pape et 
pour l’autorité papale s’alliait une vénération accrue pour le clergé. Les évêques, à 
leur tour, participèrent à ce culte du pape. Leur autorité ainsi que celle des prêtres 
gagna du terrain parmi les catholiques néerlandais en même temps que leur 
influence et leur autorité dans le domaine public. Sous l’impulsion de l’Eglise 
diocésaine, rétablie en 1853, furent entreprises les premières démarches pour 
créer des écoles et des hôpitaux catholiques, institutions qui devaient s’épanouir 
pleinement pendant la première moitié du vingtième siècle.

Le pontificat de Léon XIII (1878-1903) marqua la fin d’une période pendant 
laquelle les anathèmes constituaient l’unique réaction de l’autorité ecclésiasti-
que suprême à l’encontre de l’Etat libéral et des changements qu’il apportait. Les 
encycliques Immortale Dei et Sapientiae christianae montrèrent du respect envers 
le domaine propre de l’Etat. Rerum novarum et Graves de communi re s’élevèrent 
contre le libéralisme et le socialisme et furent sensibles aux problèmes sociaux 
qui réclamaient plus de justice. 

L’incitation par Rerum novarum à « mettre la main à l’ouvrage » suscita , parmi 
de nombreux catholiques en Europe occidentale, un engagement en faveur d’une 
société plus juste ainsi qu’une soif irrépressible de participation et de démocratie.

Dans la France du dix-neuvième siècle, la majorité des catholiques avaient les 
idées bien conservatrices. Dans ce pays, berceau de la Révolution, beaucoup de 
catholiques étaient hostiles à la Révolution et à son héritage. Rétablir la situation 
d’avant 1789, voilà leur seul idéal. Parmi eux, les catholiques monarchistes étaient 
les plus violents à réprouver tout héritage de la Révolution. Certes, il y avait aussi 
des catholiques qui, comme Lamennais et Lacordaire, étaient accessibles aux 
valeurs fondamentales et les défendaient. Mais l’Eglise officielle ne leur accor-
dait aucun soutien. Avec son encyclique Au milieu des sollicitudes (1892), Léon 
XIII s’efforça de mettre un terme à la profonde discorde qui avait régné parmi 
les catholiques français tout le long du dix-neuvième siècle. Il leur demanda de 
donner leur adhésion à la Troisième République (le Ralliement). 

Plusieurs laïcs catholiques aux idées avancées, tels que Léon Harmel, un indus-
triel à l’esprit éclairé, l’intellectuel Georges Fonsegrive et surtout des ecclésiasti-
ques comme Hippolyte Gayraud, Paul-Antoine Naudet et Jules-Auguste Lemire 
soutinrent l’appel de Rerum novarum à s’intéresser à la question sociale et donnè-
rent suite au désir formulé par le pape dans Au milieu des sollicitudes de soutenir 
la Troisième République. Ces ecclésiastiques prirent l’initiative d’un mouve-
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de vue concernant la façon de résoudre la question sociale, il appartenait à un 
courant qui préconisait une profonde réforme sociale de l’univers catholique. 
Tout en restant membre jusqu’à la disparition du cercle de Klarenbeek, il en prit 
ses distances, à partir de 1903, parce qu’il jugea que celui-ci s’engageait trop sur 
la voie de la politique. En effet, Van Dalsum voulait sauvegarder l’action sociale 
catholique de toute influence politique. Il était d’avis qu’ une politique confes-
sionnelle ne pouvait qu’engendrer la discorde. C’est ce qui explique sa sympathie 
pour la séparation stricte de l’Eglise et de l’Etat et son opposition à toute création 
de parti politique confessionnel.

Pour ses idées et ses convictions à cette période, Van Dalsum s’est laissé inspirer 
par les « abbés démocrates », cités précédemment. Il s’était approprié leurs points 
de vue et leurs idées sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, sur le refus d’une poli-
tique confessionnelle et sur l’idéal de réconcilier l’Eglise avec la société.

Les « abbés démocrates » avaient déclaré que le Ralliement était une consé-
quence évidente de l’acceptation des principes de la Révolution. Ces principes 
étaient, selon eux, une évolution sociale du christianisme, une redécouverte d’un 
système de valeurs qui en aurait fait partie dans le passé, à l’époque du Moyen 
Age. Cette vision idéalisée d’un Moyen Age chrétien légendaire, de même que la 
réflexion selon des catégories (néo-)thomistes, Van Dalsum l’adopta à son tour. 
Tout comme les « abbés », il voulut défendre d’abord les pauvres et les sans-droit. 
Dans cet ordre d’idées, le programme d’action de Naudet, tel qu’il avait été publié 
dans La Justice Sociale, et Les Démocrates Chrétiens de Gayraud, l’inspirèrent. Il se 
référa aux Démocrates Chrétiens de Gayraud pendant ses premières années en 
Flandre Zélandaise.

Par arrêté royal du 20 mars 1903, Van Dalsum fut nommé notaire pour 
l’arrondissement de Middelburg, au poste de Hulst. La ville de Hulst et sa région 
à caractère rural et agricole furent frappées, à la fin du dix-neuvième et au début 
du vingtième siècle, par une pauvreté et un chômage considérables. Il y a à cela 
plusieurs raisons dont la principale était l’état de dépendance économique de la 
population dû à l’absence d’un système de crédit équitable. En effet, au dix-neuvi-
ème siècle et, pendant très longtemps au vingtième siècle, une partie importante 
des terres appartenait à des propriétaires étrangers et à la Couronne. Par consé-
quent, les métayers et les ouvriers agricoles dépendaient économiquement des 
grands propriétaires terriens et de leurs administrateurs et une part importante 
de la population vivait dans un profond dénuement. 

Pour sa lutte contre la pauvreté, Van Dalsum se laissa inspirer par les encycli-
ques Rerum novarum, et Graves de communi re et par les programmes d’action des 
« abbés démocrates ». Assisté par le vicaire de paroisse Theodorus Buijsrogge, 
Van Dalsum tenta de réduire l’état de dépendance des ouvriers agricoles et des 
métayers, en militant en faveur de meilleurs contrats de bail et d’un système 
de crédit plus équitable. Ils essayèrent de motiver la population pour créer des 
coopératives agricoles et des banques de crédit agricole. Ces initiatives furent 

Le pape Pie X plaça toutes les institutions catholiques d’action sociale sous la 
tutelle directe des évêques. Après 1903, le mouvement se réduisit à un cercle 
restreint d’amis autour de Lemire. L’absence de tout soutien de la part de l’Eglise 
et la condamnation en 1908 de La Justice Sociale de Naudet et de Vie Catholique de 
Pierre Dabry provoquèrent la disparition du mouvement réformiste des « abbés 
démocrates », qui avait tant emporté l’adhésion de Hendrik Albert van Dalsum. 

Le présent ouvrage veut étudier l’importance du catholicisme dans la vie et 
l’œuvre de Hendrik Albert van Dalsum. Notre étude tente de comprendre le poids 
des conceptions religieuses et philosophiques dans la vie de Van Dalsum, à une 
époque et dans une société où la foi et la religion étaient primordiales. C’est dans 
cette perspective que nos recherches ont voulu saisir et éclaircir la personnalité 
de Van Dalsum de même que ses activités dans le domaine social jusqu’en 1933. 
En même temps, des réponses ont été cherchées à quelques questions conco-
mitantes, à savoir quelles influences Van Dalsum a subies, quels changements 
dans sa vie religieuse on peut observer et par quoi ces changements peuvent être 
expliqués. Notre étude connaît, par conséquent, une approche biographique.

Hendrik Albert van Dalsum naquit à Haarlem le 28 juin 1868. Le 8 octobre 
1889, il passa avec succès l’examen final de ses études de notariat. Ensuite, il 
occupa le poste de candidat-notaire dans l’étude de Me Stephanus Roes à Arnhem. 
Les années passées à Arnhem l’ont marqué à jamais. Candidat-notaire, il avait 
l’occasion de connaître la vie associative à Arnhem. Son adhésion à l’association 
Saint-Vincent et au Cercle de Klarenbeek ont influencé considérablement sa 
pensée et son action.

Participant activement à la conférence Saint-Eusèbe, il fut confronté aux 
problèmes sociaux et à la précarité de nombreuses familles. Van Dalsum était 
d’avis que les aumônes sont un moyen impropre de combattre les abus sociaux. 
Il se sentait épaulé à cet égard par l’encyclique Rerum Novarum, qu’il considérait 
comme une réponse inspiratrice de l’Eglise à la question sociale. Il estimait que 
l’opposition entre richesse et pauvreté pouvait être conciliée par une vie pleine 
de dévouement et de sens de l’équité. Chaque chrétien, riche ou pauvre, devait, 
chacun selon la place qu’il occupait dans la société, adopter une attitude chré-
tienne en usant d’un sens du devoir et de la justice dans la vie de tous les jours. 
L’encyclique Graves de communi re renforça son opinion selon laquelle la justice 
chrétienne avait besoin d’être complétée par l’amour du prochain.

Van Dalsum a sans doute aussi été formé intellectuellement par son adhésion 
au Cercle de Klarenbeek. Dans ce groupe catholique de discussion et d’échange 
d’idées, il rencontra des intellectuels, des artistes, et des industriels aux idées 
avancées et quelques prêtres socialement engagés, originaires de toutes les régi-
ons du pays. Les membres du Cercleentendaient rénover le catholicisme aux 
Pays-Bas par une plus grande ouverture à la société moderne. Au sein du Cercle 
de Klarenbeek, qui voulait être un cercle d’amis, mais qui connut des divergences 
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l’avis de Van Dalsum, l’Eglise, en élargissant le domaine de l’organisation catho-
lique, empiétait sur le domaine public au détriment de l’intérêt général. Par son 
soutien manifeste aux comités électoraux catholiques, l’Eglise ne visait, selon lui, 
que son propre intérêt, à savoir l’extension des institutions catholiques d’aide aux 
indigents et de soins hospitaliers, ainsi que l’enseignement catholique. 

La quatrième Journée des Catholiques, qui fut organisée à Hulst en septembre 
1908, ne réussit pas à dissimuler les oppositions. Les catholiques et la presse 
catholique furent sommés de se soumettre à l’évêque dans le combat pour la 
cause catholique. Le président, Joseph van Waesberghe, souligna également 
l’importance de la soumission aux autorités civiles. 

La division au sein des catholiques de Zélande, étalée au grand jour par la 
presse régionale, fut une cause d’irritation permanente pour les autorités religi-
euses et pour l’évêché. Leur unique idéal fut l’unité parmi les catholiques sous 
l’autorité de l’évêque, comme c’était le souhait de l’autorité centrale de l’Eglise. 
Lorsque la menace d’une candidature de Van Dalsum à un siège au parlement 
pour la circonscription de Hontenisse, devint réelle, et lorsque les dirigeants des 
comités électoraux catholiques recherchèrent le soutien des autorités religieuses, 
il fut résolu, lors d’une concertation secrète des notabilités catholiques avec les 
autorités religieuses, que De Zeeuwsche Koerier se joindrait à Zelandia. La fusion 
de ces journaux fut en réalité une reprise de De Zeeuwsche Koerier, reprise qui 
priva Van Dalsum de toute possibilité de faire connaître son point de vue. Het 
Hulsterblad observa une stricte neutralité.

L’unité tant espérée ne fut point réalisée. Van Dalsum préféra ne pas se murer 
dans le silence et continua, dans des assemblées, à monter au créneau pour 
défendre les indigents. Au printemps 1909, aux élections parlementaires, il se 
porta candidat comme « catholique indépendant » au siège de la circonscription 
de Hontenisse, mais sans résultat.

Afin d’être malgré tout entendu, Van Dalsum résolut de créer son propre 
hebdomadaire, De Volkswil. Cette revue entendait donner la parole aux ouvriers, 
elle voulait soutenir les syndicats, combattre le chômage et favoriser les relations 
entre agriculteurs et ouvriers agricoles. Des articles qui traitaient de ces sujets 
parurent pendant les deux premières années de son existence. Mais, plus tard, 
la revue fut moins axée sur le peuple et prit un ton plus élitiste. La parution 
du premier numéro, le 2 octobre 1909, ranima davantage la rivalité entre Van 
Dalsum et ses adeptes, d’une part, et les notabilités catholiques et les autorités 
religieuses, d’autre part.

L’évêque, monseigneur Petrus Leijten, contre-attaqua le 16 février 1910 en 
excluant publiquement Van Dalsum des sacrements et, le 17 février 1910, en 
interdisant aux paroissiens du doyenné de Hulst de soutenir, de lire ou de diffuser 
De Volkswil, sous peine d’exclusion des sacrements. Cette mesure frappa égale-
ment tous ceux qui avaient une relation directe avec la revue. Lecteurs et distri-
buteurs du journal furent importunés sur leur lieu de travail ou se virent refuser 

soutenues par les autorités religieuses. A l’instar des « abbés », Van Dalsum 
voulut associer à ses réformes un maximum de personnes de condition modeste 
ou « petites gens », selon l’expression de Naudet. Ainsi, il préconisa les coopéra-
tives agricoles accessibles aussi aux ouvriers et aux petits commerçants actifs 
de près ou de loin dans le secteur agricole. Il voulut également que les syndi-
cats fussent ouverts aux différentes confessions, parce qu’il était d’avis que cela 
ouvrirait la voie à une société plus harmonieuse. C’est pourquoi il fit affilier 
« ses » treize banques à la Centrale d’Utrecht, de tendance neutre, plutôt qu’à 
celle d’Eindhoven, à coloration catholique. Comme les « abbés », Van Dalsum 
s’opposa à ce que les syndicats agricoles coopérassent aux comités électoraux 
ou à la formation de partis politiques à caractère catholique. C’est pourquoi les 
statuts interdisaient aux membres de se porter candidats au nom de leur syndicat 
lors des élections. A l’exemple des « abbés démocrates », Van Dalsum s’éleva avec 
véhémence contre toute formation de parti catholique confessionnel, parce que 
cela nuirait à l’intérêt général.

Dans la formation de l’opinion publique, les organes de presse jouaient un 
rôle considérable. C’est dans Het Hulsterblad et dans De Zeeuwsche Koerier que Van 
Dalsum trouva les interprètes de ses idées. Ses adversaires dénommaient Van 
Dalsum le parrain du premier journal, tandis que ses partisans le considéraient 
comme la figure de proue du dernier.

La manière directe dont Van Dalsum s’attaqua à la question sociale ainsi que 
ses articles sur les contrats de bail provoquèrent la résistance des grands propri-
étaires terriens, leurs administrateurs et des riches agriculteurs indépendants. 
Les notabilités catholiques et les comités électoraux catholiques se retournèrent 
également contre lui, probablement par crainte de le voir se porter candidat aux 
élections provinciales et nationales. La revue politique Zelandia, propriété de la 
S.A. Zelandia, dont de nombreuses notabilités catholiques et la quasi-totalité du 
clergé étaient actionnaires, affrontèrent Van Dalsum et ses partisans.

Ces tensions croissantes étaient compréhensibles. Les réactions de l’Eglise du 
diocèse de Breda à la question sociale eurent lieu très tardivement et se bornè-
rent initialement à recommander une vie de piété et de dévotion. La méthode 
de Van Dalsum fut directe, tout comme celle des « abbés démocrates ». Il existait 
avec cela une différence de classe sociale. Ouvriers et prêtres appartenaient à 
des univers différents. Les membres du clergé de la région zélandaise n’étaient 
pas issus de la classe ouvrière. Plusieurs d’entre eux étaient fils d’agriculteurs 
de la région. Ils ne fréquentaient guère les ouvriers (agricoles) et ignoraient leur 
monde. De même, le fait qu’un laïc prît la parole en matière d’action sociale, dans 
l’exégèse des encycliques ou de la Bible, fut très inhabituel et inacceptable dans 
les milieux de l’ordre établi.

Les autorités religieuses, qui, au début, étaient restées en dehors du conflit, 
jugèrent que toute action sociale catholique devait avoir lieu sous leur respon-
sabilité et elles se sentaient visées par les critiques violentes de Van Dalsum. De 
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démocrates ». Sous le pontificat de Pie X, ce climat changea radicalement. 
L’obéissance à l’autorité et à la doctrine de l’Eglise et le refus de la modernité 
arrivèrent au premier plan. 

La défense par Van Dalsum de la Déclaration suscita de vives réactions dans le 
journal catholique Zelandia et aussi dans le journal protestant De Zeeuw. En 1912, 
la défense de Van Dalsum fut publiée par Belinfante sous la forme d’une brochure 
portant le titre Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie 
en die van het Evangelie (Il n’existe aucune opposition entre les principes de la 
Révolution Française et ceux de l’Evangile). La mission populaire à Hulst, en 
janvier 1913, s’éleva contre De Volkswil, conformément aux instructions que le 
vicaire-général Petrus Hopmans avait données aux rédemptoristes. La brochure 
fut dénoncée à Rome par le R.P.C. Boomaars CssR, directeur du centre de retraite 
de Seppe. Le 16 juin 1913, la Congrégation de l’Index condamna la brochure et 
la mit à l’Index Librorum Prohibitorum. Van Dalsum n’était au courant, ni de sa 
mise en accusation, ni du procès qui lui fut secrètement intenté. Au printemps 
de 1913, il engagea le combat en vue d’obtenir un siège parlementaire pour la 
circonscription de Hontenisse. Le 17 juin 1913 Van Dalsum ne fut pas élu parce 
qu’il avait reconnu publiquement ses sympathies libérales.

Une troisième série d’articles dans De Volkswil, qui provoqua des remous, fut 
publiée à l’occasion d’une vague d’antisémitisme dans la presse catholique zélan-
daise en 1913. Van Dalsum dénonça violemment les préjugés, les accusations et les 
déclarations antisémites, parus dans Zelandia et le Nieuwe Zeeuwsche Courant. Dans ses 
protestations il s’appuyait sur des déclarations précédentes de Herman Schaepman, 
de Piet Aalberse et du pape. Cette prise de position de Van Dalsum confirme la thèse 
selon laquelle le catholicisme ultramontain aux Pays-Bas était multiforme et n’allait 
pas forcément de pair avec un antisémitisme religieux ou social. 

Cette dernière série d’articles dans De Volkswil témoigna d’un changement qui 
s’était opéré dans la pensée religieuse de Van Dalsum. L’incompréhension, les 
procès perdus, le déclin de son étude notariale et la mise à l’Index de sa brochure 
Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het 
Evangelie, tout cela l’avait mis dans une dépression spirituelle. Pour se consoler 
il se tourna vers la théologie de Jacques Bénigne Bossuet, tout spécialement telle 
qu’elle est présentée dans son Discours sur l’histoire universelle jusqu’à l’empire de 
Charlemagne.

Van Dalsum partagea la vision de Bossuet selon laquelle la prévoyance divine 
se sert de tous les événements terrestres pour moduler l’homme, pour le châtier, 
pour le préparer à l’avènement du Christ et à sa vie future avec Dieu. Les vicis-
situdes de la vie personnelle doivent de même être envisagées sous cet aspect. 
La grandeur et la décadence des Etats et des gouvernements, les sommets et les 
revers de la vie personnelle doivent rendre le chrétien humble quant aux réalisa-
tions humaines. Le croyant doit, c’est ce que la lecture du Discours et du Sermon 
sur la Providence lui apprit, se préparer à l’avènement du Christ. Cette préparation 

des emplois. A plusieurs reprises, Van Dalsum pria l’évêque de lui faire savoir sur 
quels points précis il lui fallait faire amende honorable, mais sa prière resta sans 
réponse. Il ne fut pas répondu non plus à la demande que Van Dalsum adressa 
à l’archevêque Van de Wetering et au cardinal Van Rossum pour connaître les 
motifs des mesures qui le frappaient.

Van Dalsum ne renonça, ni à la parution de son journal, ni à la lutte contre la 
toute-puissance des comités électoraux et de l’Eglise. Après de violentes luttes 
électorales, il fut élu en juin 1910 pour un premier mandat aux Etats provinciaux 
de Zélande. Il s’investit pour obtenir de meilleurs services de ferry dans cette 
province et pour une plus grande prospérité en Flandre Zélandaise. La parution 
de son journal De Volkswil continua jusque fin mars 1915, bien que sous le titre 
de Het Natuurrecht, pendant les derniers mois de son existence.

Pendant sa courte vie, ce journal se signala par trois sujets, à savoir les idées 
de Van Dalsum sur la Flandre, sa défense de la Déclaration et sa lutte contre 
l’antisémitisme.

Une première série d’articles fut consacrée à la Flandre. Dans la lutte sociale 
d’Adolf et Pieter Daens et de Florimond Fonteyne, Van Dalsum établit des parallè-
les avec son propre combat en faveur des pauvres et contre la connexité de l’Eglise 
et de l’Etat. Avec Pieter Daens à Alost et avec Florimond Fonteyne et Bernard 
Minnebo à Bruges, il échangea des articles pour De Volkswil et De Volkseeuw. Van 
Dalsum se sentit attiré surtout par les idées de Florimond Fonteyne et de ses 
partisans, qu’il rencontra une seule fois. L’appel de Fonteyne pour une politique 
active en faveur des ouvriers, son aversion contre l’alliance entre la politique et 
la religion et son refus du cléricalisme concomitant furent également publiés 
par De Volkswil. En Flandre française, ce fut Lemire que Van Dalsum considéra 
comme le chef de file des « abbés démocrates » et comme un exemple de comba-
tivité pour la cause des ouvriers de l’agriculture et du textile. L’intérêt que la 
Flandre suscita dans les colonnes du Volkswil provoqua l’interdiction du journal 
par les autorité militaires en 1915.

Dans une deuxième série d’articles dans De Volkswil, Van Dalsum donna sa 
vision sur l’opposition qu’il avait signalée entre les principes de la Révolution 
française et ceux de l’Evangile. Des recherches ont démontré que Van Dalsum 
connaissait fort bien la défense de la Déclaration dans l’Eglise et la France moderne 
(1897) du dominicain Elisée Vincent Maumus et qu’il l’employa pour sa propre 
défense. Maumus, pour se défendre, s’était appuyé sur la théologie de Thomas, 
de Bellarminus et de Suarez.

Bien que sa théologie du Ralliement, eût rencontré de vives oppositions dans 
les milieux catholiques conservateurs, ni Maumus lui-même, ni ses ouvrages 
n’avaient été condamnés par l’Eglise. Le climat dans l’Eglise avait été clément, 
grâce au pape Léon XIII, qui, dans son encyclique Au milieu des sollicitudes (1892), 
avait encouragé les prêtres français à se réconcilier avec la Troisième République. 
Le pape avait, de surcroît, manifesté sa bienveillance envers l’activité des « abbés 
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Dans la politique nationale, Van Dalsum figura, sans participer aux campagnes 
électorales, sur les listes de quelques petits partis favorables à une politique 
d’austérité. Ainsi, il fut candidat-député en 1922 pour l’Association néerlandaise des 
Contribuables et en 1925 pour le Parti de la Rigueur budgétaire. Et on peut s’étonner 
de voir figurer son nom parmi les candidats de l’Association des Nationalistes dont 
l’adhésion était interdite aux fonctionnaires. Ni ses archives personnelles, ni la 
presse régionale ne fournissent la moindre information à ce sujet. 

A un âge déjà avancé, Van Dalsum retrouva la joie de vivre. Le 19 février 1937, il 
épousa, à Nimègue, Emerentia Zaman, de 23 ans sa cadette, originaire de Kapellebrug. 
Son journal intime nous révèle qu’il a connu avec elle plusieurs années de bonheur. 
Leur union resta sans enfant.

Entre-temps, la santé de Van Dalsum s’était dégradée. Dès 1931-1932, il dit 
avoir été alité pour cause de maladie grave. Sa santé s’altéra rapidement en février 
1942, quand il nota avoir été gravement malade. Le 12 avril 1943, Van Dalsum 
reçut, à sa demande, sa démission en tant que notaire.

A neuf heures le matin du 26 novembre 1944, deux mois après la libération 
de la ville de Hulst, Hendrik Albert van Dalsum s’éteignit dans sa maison située 
Gentsestraat.

(traduction : J.A. Binkhorst)

consiste en une vie de vigilance permanente, d’attente continuelle du retour 
du Christ sur terre. Pour préparer l’avènement du Christ, le croyant doit choisir 
l’harmonie voulue par Dieu, mais la providence divine ne contrarie pas le libre 
arbitre du croyant. Si le croyant fait un libre choix qui est contraire à l’harmonie 
et, par conséquent, à son bonheur, il contribue au mal dans le monde.

A partir de ce moment-là, Van Dalsum imagina Dieu autrement. Si, autrefois, 
Van Dalsum considérait Dieu comme le puissant créateur du monde, le père 
auprès de qui l’homme trouverait sa destinée finale (Naudet), à présent, Dieu 
devint pour lui le juge suprême qui récompenserait et punirait l’homme, dès 
maintenant comme plus tard (Bossuet). La vision historique de Bossuet et l’image 
qu’il avait de Dieu, marquèrent tous les événements de la vie ultérieure de Van 
Dalsum. Un aspect important de sa philosophie fut son intérêt permanent pour 
les persécutions des Juifs et du Sionisme. La création éventuelle d’un Etat juif fut 
pour lui le signe de la fin prochaine du monde.

Van Dalsum a formulé ses visions apocalyptiques dans plusieurs brochures 
telles que Schets van een Natuurrecht (Esquisse d’un Droit naturel) (1916), Het 
Geheim des Tijds (Le secret des Temps)(1918), De Drie Revoluties der christenheid 
(Les Trois Révolutions du Christianisme) (1921) ainsi que dans une brochure 
non publiée, De geschiedenis van het strafgericht der Tijden (Histoire du tribunal des 
Temps) (1914-1933). Dans ce manuscrit, il s’intéresse de nouveau au judaïsme 
et au sionisme et il dénonce le fascisme de Mussolini, le traité de Latran et le 
national-socialisme.

Ses interventions dans la vie publique entre 1922 et 1933 se situèrent plutôt dans 
la politique régionale que nationale. Il faut considérer son action de cette époque 
comme une protestation de crise contre les fonctionnaires et la réglementation 
bureaucratique. Cette activité le rendit prodigieusement populaire. Le développe-
ment de la grande industrie avec ses problèmes sociaux et les efforts des syndicats 
en faveur de conditions de travail plus humaines se dérobèrent à son attention. 
Entre 1925 et 1933, ses protestations furent dominées principalement par son 
combat pour obtenir en Flandre Zélandaise un réseau convenable d’eau potable. 

Pendant une courte période encore, il s’aventura dans la politique, mais il 
lui fut impossible d’aller jusqu’au bout de ses mandats de conseiller munici-
pal (1922-1926) et de député aux Etats de la Province (1932-1936). En désaccord 
avec d’obscures transactions financières du bourgmestre et de ses échevins et 
scandalisé par la fraude électorale commise par le président du comité électo-
ral catholique, il quitta la politique municipale. A son grand étonnement, et 
à celui des autres, il fut réélu membre des Etats provinciaux de Zélande. Mais 
à mi-parcours de la session, il quitta la politique provinciale, parce qu’il était 
opposé à l’allocation d’une garantie de risque pour la création d’un réseau 
d’alimentation en eau potable pour la Flandre Zélandaise. Lorsque le Sénat, au 
printemps de 1934, approuva la garantie de risque, il quitta la politique et se 
retira de la vie publique. 
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(p. 6) Is in strijd met de rechtvaardigheid daar het recht tot bezit van strijd met de rechtvaardigheid daar het recht tot bezit van strijd met de rechtvaardigheid privaat eigendom den 
mensch van natuurswege is geschonken,mensch van natuurswege is geschonken,mensch van natuurswege
(p. 7) juist omdat hij is mensch en met verstand begaafd. Voor den mensch heeft elke dag verstand begaafd. Voor den mensch heeft elke dag verstand begaafd
zijn noodwendigheden; vandaag begenadigd, vragen zij morgen een nieuwe bevrediging. De 
natuur behoort derhalve den mensch een blijvende, nooit uitputtende bron ter voldoe-
ning van die noodwendigheden aan te wijzen – en zulks een bron kan slechts zijn de 
grond met de gaven die er onophoudelijk door worden voortgebracht. Er is dan ook geen 
reden waarom de Staat, de gemeenschap, zich met de algemeene zorg voor allen zou belas-
ten. De mensch is ouder dan de Staat en hij bezat het recht tot instandhouding van zijn lichamelijk 
bestaan, voor en alleer er van een Staat spraak kon zijn.bestaan, voor en alleer er van een Staat spraak kon zijn.bestaan, voor en alleer
(p. 8) De aarde heeft God aan de aarde heeft God aan de aarde menschen overgelaten niet door aan ieder een bizonder niet door aan ieder een bizonder niet
deel er van ten bezit aan te wijzen, maar door dit veeleer aan den vlijt der menschen en de 
wetgevingen over te laten... De aarde komt iederen mensch ten goede, daar er geen mensch ter De aarde komt iederen mensch ten goede, daar er geen mensch ter De aarde komt iederen mensch ten goede
wereld is die niet van hare voortbrengselen bestaat. Het loon van elken arbeid komt slechts 
van de vrucht der aarde en wordt met de vrucht der aarde geruild. De aarde levert slechts 
door den arbeid vruchten op. Door den arbeid verkrijgt de mensch den eigendom over het 
gedeelte dat door hem werd bewerkt. Het is derhalve tenvolle rechtmatig dat dit gedeelte 
van den grond zijn eigendom zij en zijn recht daarop onaantastbaar blijve.
(p. 9) Door den arbeid is de grond vruchtdragend en zijn eigendom geworden. Deze eigen-
dom wordt beschermd door burgerlijke wetten, de goddelijke wetten bevestigen dat recht: 
Gij zult Uws naasten huisvrouw niet begeeren, noch zijn huis, noch zijn land, noch zijn 
dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets van alles wat hem toebehoort.

2.3. Zij maakt inbreuk op de rechten van het huisgezin (p. 10-12)
(p. 10) Het eigendomsrecht treedt in nog helderder licht wanneer we eigendomsrecht treedt in nog helderder licht wanneer we eigendomsrecht den mensch beschouwen
in hoedanigheid van maatschappelijk wezen en maatschappelijk wezen en maatschappelijk wezen wel op de eerste plaats in zijne betrekking wel op de eerste plaats in zijne betrekking wel op de eerste plaats
tot het huisgezin. Het huisgezin, de huiselijke samenleving is een ware en eigenlijke maat-
schappij, met alle rechten daarvan. Een dringende wet der natuur nu verlangt dat het schappij, met alle rechten daarvan. Een dringende wet der natuur nu verlangt dat het schappij, met alle rechten daarvan. Een dringende wet der natuur hoofd des 
huisgezins zijn onderhoorigen het levensonderhoud en al het noodige verschaffen, en de natuur 
eveneens noopt hem ook voor de toekomst der kinderen te zorgen.
(p. 11) Op welke wijze evenwel, zou hij die verplichtingen kunnen nakomen indien hij hun geen verplichtingen kunnen nakomen indien hij hun geen verplichtingen kunnen nakomen
vruchtbaar bezit ten erfdeel kon nalaten. Evenals de Staat, zoo is ook Evenals de Staat, zoo is ook Evenals de Staat de familie in eigenlijken zin de familie in eigenlijken zin de familie
een maatschappij, en ook in het huisgezin regeert een zelfstandig een maatschappij, en ook in het huisgezin regeert een zelfstandig een maatschappij gezag, nl. het vaderlijk gezag. gezag, nl. het vaderlijk gezag. gezag
Een grove en bedenkelijke dwaling ligt in het streven dwaling ligt in het streven dwaling om den Staat te doen indringen binnen om den Staat te doen indringen binnen om den Staat te doen indringen
de wanden der familie van het huiselijk leven. Bevindt een huisgezin zich in uitersten nood dan een huisgezin zich in uitersten nood dan een huisgezin zich in uitersten nood
is het in de orde der dingen dat de Staat tusschen beide trede; de familien toch maken deel uit de Staat tusschen beide trede; de familien toch maken deel uit de Staat tusschen beide trede
van den Staat. Evenzoo moet het openbaar gezag ingrijpen, wanneer binnen den huiselijken 
kring belangrijke schennis zou voorkomen van wederzijdsche rechten; misbruiken beteugelen
en de orde herstellen is niet een onbevoegd ingrijpen in eens anders recht,niet een onbevoegd ingrijpen in eens anders recht,niet een onbevoegd ingrijpen
(p. 12) in de bevoegdheden van individuen en familien, maar beschermt en handhaaft ze 
weleer. Verder mag de Staat niet gaan. De weleer. Verder mag de Staat niet gaan. De weleer kinderen zijn in zekeren zin kinderen zijn in zekeren zin kinderen een deel van den vader, een deel van den vader, een deel van den vader
treden in de staatsgemeenschap op niet zelfstandig, niet als individuen, maar middel-
lijk slechts, als leden nl. der familiegemeenschap. Wijl de kinderen van nature een deel 
des vaders uitmaken staan zij onder de hoede der ouders, al den tijd vóórdat zij gebruik 
hebben van den vrijen wil. Het socialistisch stelsel derhalve, dat de socialistisch stelsel derhalve, dat de socialistisch stelsel ouderlijke zorg ter zijde 
stelt, om een stelt, om een stelt algemeene staatszorg daarvoor in de algemeene staatszorg daarvoor in de algemeene staatszorg plaats te stellen, zondigt tegen het natuurrecht 
en verscheurt gewelddadig den band van het familieleven. Maar al zou men geen acht geven 
op de gerechtigheid, dan nog zou men de oogen niet kunnen sluiten voor de verwarring 

Bijlage 1
Rerum Novarum. Van Dalsums samenvatting en commentaar

Hieronder volgt Van Dalsums samenvatting van de encycliek Rerum Novarum, waarbij 
de paginanummers (p.x) verwijzen naar de pagina’s van zijn eigen exemplaar: Encycliek 
van onzen allerheiligsten Vader Leo XIII, door de Goddelijke Voorzienigheid Paus, over het arbeiders-van onzen allerheiligsten Vader Leo XIII, door de Goddelijke Voorzienigheid Paus, over het arbeiders-van onzen allerheiligsten Vader Leo XIII
vraagstuk, uitgave C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1895, 4e druk. De door hem onder-vraagstuk, uitgave C.L. van Langenhuysen, Amsterdam, 1895, 4e druk. De door hem onder-vraagstuk
lijnde teksten in de samenvatting worden hieronder cursief weergegeven.
De tekst is geschreven op twintig velletjes los papier van tien bij vijftien centimeter, op-
gevouwen bewaard in zijn eigen exemplaar van de encycliek. De indeling in hoofdstuk-
ken en paragrafen is van Van Dalsum zelf.
Boven zijn samenvatting staat met potlood genoteerd Millot 76-93. Waarschijnlijk heeft 
hij hiernaast gelezen in: J. Millot, Trésor d’histoires pour l’explication de la doctrine chrétienne 
suivant l’ordre du catéchisme du concile de Trente, tome premier, Libr. P. Lethielleux, Paris. De suivant l’ordre du catéchisme du concile de Trente, tome premier, Libr. P. Lethielleux, Paris. De suivant l’ordre du catéchisme du concile de Trente
pagina’s van de zevende druk (1909) verwijzen naar hoofdstuk IV: Je crois en Dieu.

1. Waarin de sociale quaestie bestaat of de toestand der werklieden (p. 3-5)sociale quaestie bestaat of de toestand der werklieden (p. 3-5)sociale quaestie

(p. 3) De oorzaak van den maatschappelijken strijd is het streven naar nieuwe toestanden De oorzaak van den maatschappelijken strijd is het streven naar nieuwe toestanden De oorzaak van den maatschappelijken strijd
dat reeds geruimen tijd zich alom ter wereld openbaart en dat, nadat het op staatkundig 
gebied zijn verderfelijken invloed had doen gevoelen, ingreep tevens op het gebied der 
staathuishoudkunde. Daartoe dragen het hare bij: de machtige vaart der nijverheid door 
de vervolmaking der technische hulpmiddelen en een nieuwe wijze van productie; de 
wezenlijke verandering in de onderlinge verhoudingen tusschen de bezittende klassen en 
werklieden; het bevinden van het kapitaal in de handen van betrekkelijk weinigen terwijl 
de groote menigte verarmt. En daarbij wordt bij den dag het zelfgevoel der werklieden 
krachtiger; zij zijn zich van hun macht bewust, de zedelijkheid neemt af, zij organiseren 
zich tot steeds nauwer samengaan.
(p. 4): Oplossing is moeilijk en vol gevaren. Er moet spoedig en afdoende worden geholpen, 
wijl, tengevolge der wanverhoudingen ontelbare menschen een ellendig en onwaardig bestaan
leiden. In de omwenteling der vorige eeuw werden de bestaande gilden der arbeidende 
klassen vernietigd, handwerk en arbeid worden de prooi van de gevoelloosheid der bezitters en de 
teugellooze hebzucht der concurrentie. Daarbij kwam de allesverslindende woeker het kwaad 
verergeren. Productie en handel werden tot monopolie van eenige weinigen.

2. Afwijzing van de oplossing door het socialisme voorgesteld (p. 5)socialisme voorgesteld (p. 5)socialisme

2.1. Die oplossing zou schadelijk zijn voor de werklieden zelf.
(p. 5) Ter genezing van de kwaal wijzen de socialisten, wier streven het is de noodlijdenden 
tegen de vermogenden op te zetten, aan de opheffi ng van het privaatbezit, om alles te brengen 
aan de gemeenschap die voor allen moet zorgen. Opheffi ng van het privaatbezit benadeelt 
de werkende klassen; is onrechtmatig daar het inbreuk pleegt op rechtmatig bezit; is onrechtmatig daar het inbreuk pleegt op rechtmatig bezit; is onrechtmatig tegen de 
orde in den staat, orde in den staat, orde in den staat bedreigt de staten met algeheelen bedreigt de staten met algeheelen bedreigt de staten ondergang. Benadeelt den werkman, daar 
het hem het recht ontzegt naar goedvinden over zijn loon te beschikken.

2.2.  Zij is onrechtvaardig omdat ze den bizonderen eigendom aanvalt, gegrondvest op de 
natuur en beschermd door de wetten (p. 6-9).
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verstikt niet den zin voor huiselijkheid; draagt geen arbeid op boven de krachten of in 
strijd met leeftijd en kunne; ‘geeft ieder het zijne’. In het algemeen is het in strijd met 
goddelijke en menschelijke wetten, noodlijdenden te verdrukken en te exploiteeren ten 
eigen bate. Onder geen voorwaarde de werklieden belemmeren in hun besparingen door 
geweld, bedrog of eenigerlei praktijk van woeker.
(p. 17) Wie zal ontkennen dat de gehoorzaamheid aan den gelijke voorschriften alleen reeds gehoorzaamheid aan den gelijke voorschriften alleen reeds gehoorzaamheid aan den gelijke voorschriften
in staat zou zijn om de bestaande tweespalt, met de oorzaken ervan, te beëindigen? Slechts 
dan als wij het toekomend onsterfelijk leven tot maatstaf nemen, kunnen wij over het 
tegenwoordige leven onbevangen en billijk oordeelen. Ware er geen ander leven dan 
het aardsche, dan zou daarmede het begrip zelf van zedelijke plicht verloren gaan en het 
bestaan hier beneden zou worden een donker, voor geen enkel verstand te ontsluieren 
raadsel. De natuurlijke rede getuigt ons dit reeds; tegelijk wordt het gewaarborgd door 
het christelijk dogma. God heeft ons geschapen niet voor de vergankelijke goederen dezer 
aarde, maar voor de onvergankelijke des hemels. Voor de eeuwige zaligheid is niets daar-
aan gelegen of de mensch veel of weinig heeft, veel echter aan de wijze waarop hij daarvan 
gebruik maakt.
(p. 18) J.C. heeft ons het lijden gegeven ten prikkel voor onze deugd. Door het lijden heeft 
hij ons de gelegenheid geopend om verdiensten te verzamelen, en niemand wordt de 
eeuwige kroon deelachtig, zoo hij niet den smartelijken kruisweg des Heeren bewandelt. 
Hij maakt ons het verduren van alle smart gemakkelijk, niet enkel door Zijn voorbeeld, 
maar ook door Zijn genade en dus het uitzicht op een eeuwig leven.

3.3.  Zij leert aan de rijken op welke wijze zij hunne rijkdommen moeten gebruiken, aan 
de armen om hun arbeid te eeren (p. 18-21).

De kerk vermaant dus de rijken, dat hun rijkdom niet ontslaat van de verplichting tot lijden 
en dat hun aardsch bezit hun voor het eeuwig leven geen bate, maar veeleer schade 
brengt; dat zij eenmaal strenge rekenschap zullen moeten geven van het gebruik hunner 
goederen. De kerk predikt in betrekking tot het gebruik der goederen De kerk predikt in betrekking tot het gebruik der goederen De kerk predikt den plicht der weldadig-
heid, het geven van aalmoezen. Die leer is gegrond op de onderscheiding, die te maken heid, het geven van aalmoezen. Die leer is gegrond op de onderscheiding, die te maken heid
valt tusschen rechtmatig bezit en rechtmatig gebruik van bezit. Het is geoorloofd, aldus de 
H. Thomas, dat de mensch eigendom bezit en het is tegelijk noodig voor het menschelijk leven.
(p. 19) Met denzelfden Leeraar antwoordt de kerk op de vraag op welke wijze het gebruik 
van dat bezit moet geregeld zijn: De mensch moet de uiterlijke dingen niet als een eigen-
dom beschouwen en behandelen maar als gemeen goed, inzoverre nl. als hij zich er 
gemakkelijk toe leent die dingen aan de noodlijdenden af te staan. Daarom zegt de Apostel: 
‘Beveel aan de rijken van deze wereld... dat zij gaarne geven en mededeelen. Niemand is 
verplicht op een wijze die niet met zijn staat overeenkomt, te leven.’ H. Thomas: ‘Wat 
gij overvloedig bezit, geeft dat aan de arme’, Lucas. Die verplichting vindt evenwel – de verplichting vindt evenwel – de verplichting
uiterste nood daarbuiten gelaten, haar grond niet in eenig niet in eenig niet recht, maar in de christelijke recht, maar in de christelijke recht
liefde. Echter vindt zij hare sanctie in het woord van den eeuwigen Rechter: ‘Het is zaliger 
te geven dan te ontvangen. Wat gij aan een van deze, Mijn geringste broeders, gedaan hebt 
gij hebt het aan Mij gedaan.’
(p. 20) ‘Indien iemand talent is toebedeeld, hij zorge wel niet te zwijgen; heeft iemand zijn rijkdom 
ontvangen, hij wake om niet af te laten van de gaven der barmhartigheid, viel iemand ervaring ten deel 
in het besturen van anderen, hij poge het aanwenden daarvan te doen strekken tot nut van zijn naaste.’
De kerk leert aan hen die kerk leert aan hen die kerk geen fortuin bezitten, dat armoede voor het oog der Eeuwige 
Waarheid niet in het minst schandelijk is. Christus de Heer, is zelf arm geworden, heeft het niet in het minst schandelijk is. Christus de Heer, is zelf arm geworden, heeft het niet in het minst schandelijk
grootste gedeelte van zijn leven in de werkplaats doorgebracht. ‘Is deze niet de timmer-

dat het stelsel van afschaffi ng van het privaat bezit in alle lagen der maatschappij zou te 
weeg brengen. Een onverdragelijke slavernij zou daarvan voor alle burgers van den Staat onverdragelijke slavernij zou daarvan voor alle burgers van den Staat onverdragelijke slavernij
het gevolg zijn. Viel de prikkel weg voor ijver en vlijt, dan zouden ook de bronnen der 
welvaart opdrogen.

3. Wat de Kerk kan doen en heeft gedaan voor de oplossing der quaestie (p. 13)Kerk kan doen en heeft gedaan voor de oplossing der quaestie (p. 13)Kerk

Wij gaan nu over tot de gaan nu over tot de gaan nu over uiteenzettingen van datgene waarin de overal begeerde waarin de overal begeerde waarin de redding uit den redding uit den redding
treurigen toestand der arbeidende klassen moet worden gezocht. moet worden gezocht. moet worden gezocht Zonder den bijstand van Zonder den bijstand van Zonder
godsdienst en kerk is godsdienst en kerk is godsdienst en kerk geen uitweg uit den doolhof te vinden. geen uitweg uit den doolhof te vinden. geen uitweg Ongetwijfeld zijn ook de arbeid en Ongetwijfeld zijn ook de arbeid en Ongetwijfeld
krachtsinspanning van andere factoren onontbeerlijk: de vorsten en regeeringen, bezittende andere factoren onontbeerlijk: de vorsten en regeeringen, bezittende andere factoren
klassen en werkgevers, de werklieden zelven wier lot het geldt. Maar toch, laat men de Kerk 
niet tot haar recht komen, dan zullen alle bemoeiingen der menschen vruchteloos zijn. De Kerk is 
het, die een ingrijpen der burgerlijke autoriteit langs den weg der wetgeving, binnen de 
noodige perken, onontbeerlijk acht om het doel, dat zij voor ogen heeft, bereikt te zien.

3.1.  Zij leert aan de menschen de onvermijdelijke ongelijkheden te verdragen, de noodzake-
lijke arbeid.

(p. 14) Voòr alles derhalve moet men van de eens gestelde onveranderlijke orde der dingen 
uitgaan, naar welke in de burgerlijke samenleving een gelijkmaken van hoogere en lagere 
standen, van armen en rijken eenvoudig niet mogelijk is. Ongelijk zijn aanleg, vlijt, gezond-niet mogelijk is. Ongelijk zijn aanleg, vlijt, gezond-niet mogelijk
heid en krachten, en van dit alles is het onafscheidelijk gevolg: ongelijkheid in levens-
voorwaarden, in bezit. Het maatschappelijk leven vordert verscheidenheid van krachten en verscheidenheid van krachten en verscheidenheid van krachten
een zekere menigvuldigheid van verrichtingen. De lichamelijke arbeid, in den staat der arbeid, in den staat der arbeid
onschuld en genot, is na den zondeval opgelegd als boetedoening: ‘In uw werk zij de aarde 
gevloekt; met arbeiden zult gij van haar eten al de dagen uws levens.’ Insgelijks zullen al 
de andere ellenden op aarde ellenden op aarde ellenden nimmer eindigen, wijl de gevolgen der zonde als onafscheidelijke 
metgezellen den mensch tot zijn dood toe moeten bijblijven.

3.2.  Zij verzoent weder alle klassen door aan ieder de beoefening der rechtvaardigheid op 
te leggen (p. 15-18).

(p. 15) Hoofdfout bij de behandeling van het sociale vraagstuk is daarin gelegen, dat men Hoofdfout bij de behandeling van het sociale vraagstuk is daarin gelegen, dat men Hoofdfout
voorstelt alsof bezittende en onvermogende arbeidende klassen vijandig tegenover elkander klassen vijandig tegenover elkander klassen vijandig tegenover
staan. Juist het tegendeel is waar. De natuur heeft geordend dat de beide klassen (evenals in de beide klassen (evenals in de beide klassen
het menselijk lichaam) in eendrachtige betrekking tot elkander staan en een zeker onder-eendrachtige betrekking tot elkander staan en een zeker onder-eendrachtige
ling overwicht zouden bewaren. Het kapitaal heeft den arbeid noodig, en de arbeid weder heeft 
behoefte aan het kapitaal. behoefte aan het kapitaal. behoefte aan het kapitaal De kerk wijst den arbeider in het bijzonder op het volgende, als op De kerk wijst den arbeider in het bijzonder op het volgende, als op De kerk wijst den arbeider
de verplichtingen, zijn staat eigen: eerlijk en trouw den arbeid verrichten, tot welke men 
zich vrijelijk en bij rechtvaardige overeenkomst heeft verbonden; den werkgever noch in 
zijn goed noch in zijn persoon te benadeelen; zich te onthouden van gewelddadigheden 
en oproer; geen gemeenschap te onderhouden met boosdoeners.
(p. 16) De kerk wijst den bezitter en den werkgever op: dat de werklieden niet als slaven mogen De kerk wijst den bezitter en den werkgever op: dat de werklieden niet als slaven mogen De kerk wijst den bezitter en den werkgever
worden beschouwd en behandeld worden; dat zij dienen te worden geëerbiedigd in hun 
persoonlijke waarde, door hun waardigheid als christen geadeld; dat handwerk of arbeid 
geen schande maar eer is; dat het onwaardig en schandelijk is menschen slechts te schat-
ten naar hun arbeidskrachten. Verder roept de kerk de werkgevers toe: geeft acht op het de kerk de werkgevers toe: geeft acht op het de kerk de werkgevers
geestelijk heil, op de godsdienstige belangen van uwe werklieden; geeft tijd voor hunne 
godsdienstoefeningen; stelt hen bij den arbeid niet bloot aan verleiding en zedelijke gevaren; 
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burgerlijke te vervangen is ongeëigend en ondoelmatig; de liefde van deze is koud, de 
kracht machteloos.

4. Wat de Staat kan en moet doenStaat kan en moet doenStaat

4.1. De openbare welvaart bevorderen door rechtvaardige en wijze wetten (p. 25).
(p. 25) Intusschen lijdt het geen twijfel of ter oplossing van het sociale vraagstuk moeten ter oplossing van het sociale vraagstuk moeten ter oplossing van het sociale vraagstuk
tevens alle menschelijke middelen worden in het werk gesteld. Allen, wien het aangaat, 
behooren naar de plaats welke zij innemen hun krachten ertoe in te spannen. Vooreerst 
is hier de vraag: welk aandeel, bij de oplossing der quaestie, aan het staatsgezag toekomt? staatsgezag toekomt? staatsgezag
De hulp van het staatsgezag bestaat allereerst, in het algemeen, in wettelijke bepalingen 
en instellingen, welke de bevordering van den welstand onder het volk bevorderen. Geen 
hechter waarborg voor de welvaart in den staat dan orde, tucht, goede zeden, een wel-
geregeld huiselijk leven, achting voor godsdienst en recht, matige belastingen en billijke 
verdeeling der lasten, bedrijvigheid in handwerk, nijverheid en koophandel, landbouw 
en dergelijke.

4.2. Rechtvaardig zijn jegens de arbeiders, hen beschermen tegen de gevaren die hun 
bestaan, hunne ziel, hun huiselijk leven bedreigen (p. 26-27).
(p. 26) De Staat is gelijkelijk voor allen, zoowel voor de geringen als de aanzienlijken. 
Hieruit volgt ook de verplichting van den staat om zich, door algemeene maatregelen, 
op bekwame wijze ter bescherming van de ter bescherming van de ter bescherming arbeiders te weer te stellen. Gebeurt dit niet, arbeiders te weer te stellen. Gebeurt dit niet, arbeiders
dan wordt de eisch van gerechtigheid verwaarloosd, die voorschrijft aan ieder het zijne 
te geven.
(p. 27) Allen moeten zonder onderscheid aan het heil van den staat hun krachten wijden, 
maar niet ieder op dezelfde wijze. Weliswaar bestaat het algemeen belang vóór alles in de 
beoefening van de rechtschapenheid en deugd, en het behoort tot het wezen der sociale 
welvaart dat zij de menschen beter moeten maken. Maar ook het verschaffen der aardsche 
middelen, welker gebruik noodzakelijk is tot beoefening der deugd, behoort tot den werk-noodzakelijk is tot beoefening der deugd, behoort tot den werk-noodzakelijk
kring van den Staat. Het is eigenlijk de arbeid op het veld, in de werkplaats, op de fabriek, 
die de welvaart brengt in den Staat. Derhalve vordert de billijkheid dat de Staat zich de 
werklieden aantrekke zóó, dat dezen zich een behoorlijk gewin van hun arbeid verzekerd behoorlijk gewin van hun arbeid verzekerd behoorlijk gewin
zien. De gansche gemeenschap heeft er in hoge mate belang bij dat de werkmansklasse 
niet in kommer en ellende haar bestaan voorsleepe.

4.3. Intusschen het volk bevestigen in den eerbied voor de wetten en den eigendom (p. 
28-30).
(p. 28) Het individu, het huisgezin, mag niet in den Staat opgaan. Intusschen mogen voor-
zeker door den Staat maatregelen worden getroffen ten einde het algemeen belang of de 
belangen van bizondere klassen der gemeenschap op bizondere wijze te beschermen. 
Daar elk gezag uit God komt, moet ook elk gezag uitgeoefend worden naar het toonbeeld 
van het Goddelijk bestuur, dat én aan de geheele schepping én aan elk harer deelen zijne Goddelijk bestuur, dat én aan de geheele schepping én aan elk harer deelen zijne Goddelijk bestuur
vaderlijke zorgen wijdt. Bedreigt derhalve de gemeenschap of den bizonderen standen 
eenig nadeel, dat anders niet te weren is, dan is tusschenkomst van den Staat gewettigd. tusschenkomst van den Staat gewettigd. tusschenkomst van den Staat

man, de zoon van Maria?’ De ware adel van de mensch berust in zijnen zedelijke eigen-De ware adel van de mensch berust in zijnen zedelijke eigen-De ware adel
schappen, d.w.z. in zijn deugd. De deugd echter is een goed De deugd echter is een goed De deugd voor allen bereikbaar. J.C. prijst voor allen bereikbaar. J.C. prijst voor allen
de armen zalig, de onterfden en de onterfden en de onterfden vervolgden omhelst hij met vervolgden omhelst hij met vervolgden bijzondere liefde. Deze waarheden 
moeten ongetwijfeld bij de bemiddelden en hoger geplaatsen elken overmoed bedwingen; 
(p. 21) moeten leeren dat bezitters jegens de armen een plicht hebben te vervullen van liefde, plicht hebben te vervullen van liefde, plicht
en tevens zullen zij de laatsten stemmen tot eene tevredenheid met hun lot. Aldus wordt de 
klove tusschen de verschillende standen lichtelijk klove tusschen de verschillende standen lichtelijk klove vernauwd en de verzoeningsgezinde verstand-
houding onderling door overeenstemming van streven mogelijk gemaakt. Komt evenwel de zedenleer houding onderling door overeenstemming van streven mogelijk gemaakt. Komt evenwel de zedenleer houding onderling door overeenstemming van streven mogelijk gemaakt
des christendoms te eenenmale tot haar recht, dan zal men het niet bij verzoeningsgezindheid 
alleen laten blijven; een waarlijk broederlijke liefde zal beide deelen der samenleving ver-
binden. Bewustzijn dat1 een gemeenschappelijke Vader in de Hemel allen heeft geschapen 
en voor hetzelfde doel heeft bestemd. Ziedaar, naar christelijk begrip, de grondlijnen van 
menschenrechten en menschenplichten. Zou niet alle tweedracht weldra verdwenen zijn, 
indien deze waarheden in de burgerlijke samenleving tenvolle worden erkend?

3.4.  Hare onderrichtingen, de Kerk heeft het middel om ze in oefening te brengen 
(p. 21- 25).

De Kerk bepaalt zich er niet toe den weg tot genezing aan te wijzen, zij past met eigen hand De Kerk bepaalt zich er niet toe den weg tot genezing aan te wijzen, zij past met eigen hand De Kerk
de geneesmiddelen toe. Haar gansch werking richt zich naar het doel: de menschheid, naar de geneesmiddelen toe. Haar gansch werking richt zich naar het doel: de menschheid, naar de geneesmiddelen
de eisen van haar leer en van haar geest, te herscheppen en op te voeden.
(p. 22) Zij tracht door te dringen tot het binnenste des menschen en zijn wil te richten zóó, 
dat al zijne handelingen Gods voorschriften tot punt van uitgang nemen. Op het gebied 
van den inwendigen arbeid, waar alles op aan komt, ontvouwt de Kerk een zegenrijke en 
haar alleen eigene kracht. Met een blik in het verledene herinneren we aan een onbetwist-blik in het verledene herinneren we aan een onbetwist-blik in het verledene
baar feit: de invloed en de arbeid der Kerk hebben de burgerlijke samenleving van haar 
grondslagen af vernieuwd; de hoogere maatschappelijke krachten die haar eigen zijn, 
hebben het menschdom op den weg gebracht van den waren vooruitgang, ja, zij hebben het 
van het verderf tot een nieuw leven opgewekt; zij hebben door de christelijke opvoeding 
der volkeren een ontwikkeling gegeven, die alle vroegere vormen van beschaving ver 
overtreft en, zolang de wereld staat, door geen anderen overtroffen zal worden.
(p. 23) Maar het herstel van het openbaar en bizonder leven naar den geest van het chris-herstel van het openbaar en bizonder leven naar den geest van het chris-herstel
tendom, kan het geneesmiddel zijn voor de lijdende maatschappij. Elke maatschappij 
die zich innerlijk wil vernieuwen, moet terugkeeren tot haar oorsprong = de geest van 
het christendom. Geldt voor den Staat, evenzoo voor de werklieden. De zorg der Kerk 
bepaalt zich intusschen niet zóózeer tot de verrichtingen tenbate van het geestelijk leven, 
dat zij daardoor de aangelegenheden van het aardsche over het hoofd zou zien. het aardsche over het hoofd zou zien. het aardsche Stoffelijk 
welzijn wordt bevorderd door: aansporing tot zedelijkheid en deugd, wat medebrengt een welzijn wordt bevorderd door: aansporing tot zedelijkheid en deugd, wat medebrengt een welzijn
geregeld christelijk leven, wat er toe bijbrengt ook tijdelijke welvaart te doen heerschen, 
wegneemt de gierigheid en genotzucht, verzekert tevredenheid, spaarzaamheid, bewaart 
tegen lichtzinnigheid en misdaad. Buitendien weet de Kerk doeltreffende maatregelen te 
beramen en toe te passen tot leniging van den stoffelijken nood: aan de meest verschei-
dene inrichtingen schonk zij het leven.
(p. 24) Uit den tijd der eerste christenen, zegt de Schriftuur, ‘was er onder hen geen arme.’ 
Door bijdragen der Christenen – de spaarpenningen der liefde – ontstond allengskens een 
kerkelijk erfgoed dat steeds met heilige zorgvuldigheid als kerkelijk erfgoed dat steeds met heilige zorgvuldigheid als kerkelijk erfgoed erfdeel der armen en behoeftigen erfdeel der armen en behoeftigen erfdeel der armen
werd beschouwd. De Kerk schonk het aan zijn geestelijke orden, welker bizondere taak 
het was den stoffelijken nood der bedrukten te leenigen. Kerkelijke liefdadigheid door 

1  Er staat ‘dan’.
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ongeoorloofd zijn, omdat het prijsgeven van zijn plichten jegens God en jegens zichzelven 
van niemand mag worden gevorderd en door niemand mag worden toegestaan.

4.7. Van de bepaling van het loon (p. 33-34).
(p. 33) Wijl omtrent het bedrag van het loon met den arbeider wordt overeengekomen, zou bedrag van het loon met den arbeider wordt overeengekomen, zou bedrag van het loon
het den schijn kunnen hebben als ware de arbeidgever na uitbetaling van het loon van 
alle verdere verplichtingen ontheven. 
(p. 34) Men zou tot het denkbeeld kunnen komen dat alleen dàn onrecht wordt gepleegd 
als de werkgever een gedeelte van het loon inhield of de werkman niet in alle deelen den 
arbeid verrichtte, dien hij op zich had genomen en dat alleen in die gevallen voor de over-
heid wettige reden van inmenging aanwezig was, om ieder het zijne te doen geworden. In 
dezen gedachtegang is echter een leemte: nl.: arbeiden wil zeggen zijn krachten inspannen 
om in het levensonderhoud en alle aardsche behoeften te voorzien. Twee kenmerken zijn kenmerken zijn kenmerken
dus den arbeid eigen: hij is persoonlijk en hij is persoonlijk en hij is persoonlijk noodzakelijk (In het zweet des aanschijns zult noodzakelijk (In het zweet des aanschijns zult noodzakelijk
gij uw brood eten). Ware hij alleen persoonlijk, dan mag men met vrijen wil voor lager 
loon contracteren; omdat hij noodzakelijk is, is het een eisch van het natuurrecht dat 
het loon niet zoo laag mag zijn of een matig, rechtschapen arbeider moet daarvan kunnen matig, rechtschapen arbeider moet daarvan kunnen matig, rechtschapen arbeider
bestaan. Deze gewichtige eisch is onafhankelijk van den wil der contractanten.

4.8. De spaarzaamheid begunstigen (p. 35-36).
(p. 35) Verdient de arbeider een voldoend loon voor onderhoud van zich, zijne vrouw en 
kinderen, is hij daarbij verstandig en spaarzaam, dan kan hij iets overleggen en bovendien 
dit recht in zijne wetgeving begunstigen en maatregelen in dien geest verordenen, dat 
zoovelen mogelijk er naar trachten zich een zoovelen mogelijk er naar trachten zich een zoovelen mogelijk bescheiden kapitaal te verwerven. Hieraan zullen bescheiden kapitaal te verwerven. Hieraan zullen bescheiden kapitaal
grote voordeelen verbonden zijn: 1. een meer met de billijkheid overeenkomende verdeeling 
der aardsche goederen, waardoor de diepe klove tusschen rijkdom en armoede wordt 
gedempt.
(p.36) 2. de landbouw zal worden bevorderd omdat men met meer liefde is gehecht aan 
den eigen grond die men zelf bebouwt; 3. de versterking van de liefde tot den geboorte-
grond. Deze voordeelen zullen niet worden verkregen, indien het particulier eigendom 
door hooge belastingen wordt verslonden. belastingen wordt verslonden. belastingen

5. Wat de werkgevers en de arbeiders kunnen doen

Verenigingen (p. 36-37)
(p. 36) De meesters en arbeiders moeten tot eene vredelievende oplossing van het vraagstuk 
medewerken door maatregelen en hulpmiddelen, die den nood zooveel mogelijk opheffen en 
de eene klasse tot de andere doen toenaderen. 
(p. 37) Hiertoe behooren vereenigingen tot wederzijdsche ondersteuning, bizondere instellingen vereenigingen tot wederzijdsche ondersteuning, bizondere instellingen vereenigingen
van hulpbetoon voor den arbeider en zijne familie bij plotseling ongeval, bij ziekte en sterven; 
instellingen tot bescherming van het recht van kinderen, jeugdige personen en ook volwas-
senen. Door de ontoereikendheid van eigen krachten worden de menschen vanzelf reeds 
aangezet om zich met anderen tot wederzijdsche hulp en ondersteuning te verbinden.

5.1.  De vereenigingen zijn van natuurrecht; zij kunnen zeer nuttig zijn. Grens van de 
Staatstusschenkomst (p. 38-39).

(p. 38) Evenals deze natuurlijke trek naar gemeenschap de menschen tot samenleving in 
de maatschappij voert, zoo drijft hij hen ook tot de meest verschillende vereenigingen met 

(p. 29) Wanneer de natuurlijke banden der familie worden verbroken, wanneer de gods-
dienst bij den werkman gevaar loopt wegens gemis van tijd en gelegenheid voor het 
volbrengen zijner godsdienstige plichten, wanneer de werkgevers lasten of voorwaarden 
opleggen in strijd met persoonlijke waardigheid, rechten als mensch, gezondheid, kunne, 
moet het Staatsgezag zich doen gelden. Slechts zóóver tot wegneming van het kwaad, tot 
verwijdering van het gevaar onontbeerlijk is, en niet verder, mogen de maatregelen van 
staatswege ingrijpen in de burgerlijke verhoudingen. Moet de Staat met zorg alle rechten 
der staatsburgers in het oog houden, bij de behartiging van de belangen van het individu
is de Staat op geheel bizondere wijze gehouden tot belangstelling in het lot der lagere 
onvermogende klasse, daar zij ten eenenmale van hem afhankelijk zijn.

4.4. De werkstakingen voorkomen (p. 30).
(p. 30) De burgerlijke overheid heeft door krachtige maatregelen het recht en de zekerheid 
van den bizonderen eigendom te handhaven. De openbare macht moet tusschen beide treden 
om aan de opruiing der menigte tot toeëigening van anderer bezittingen veilig te stellen. 
Algemene werkstakingen noodzaken de burgerlijke overheid tot tegenweer. Op de beste werkstakingen noodzaken de burgerlijke overheid tot tegenweer. Op de beste werkstakingen
wijze wordt hier tegenop getreden door maatregelen en wetten, welke het kwaad trachten 
te voorkomen en het optreden ervan trachten te beletten door het wegnemen der oorzaken, 
die gewoonlijk den strijd tusschen tusschen arbeidgevers en arbeiders in het leven roepen.

4.5.  Het zedelijk welzijn, in het bijzonder van den werkman, begunstigen door de zondags-
rust (p. 31).

(p. 31) Verdient ongetwijfeld het aardsche leven voor den Staat de meeste zorg, zoo bestaat 
toch daarin niet het hoogste doel hetwelk ons gesteld is. Het heeft slechts betekenis als 
middel tot de bereiking van het leven der ziel. Dit leven der ziel bestaat in de erkenning der middel tot de bereiking van het leven der ziel. Dit leven der ziel bestaat in de erkenning der middel
waarheid en in de liefde tot het goede. Over dit leven der ziel mag geen macht ongestraft 
vergrijp plegen, geen macht mag den mensch op den weg van christelijken plicht en van 
deugd, die tot het eeuwig leven voert, terughouden.
Hiermede is de grondslag aangewezen van de verplichte zondagsrust welke is een door zondagsrust welke is een door zondagsrust
de godsdienst gewijde rust van den arbeid, den mensch ontheft van de zorgen van het 
dagelijksch leven, van den last van zijn gewonen arbeid, ten einde de hoogere gedachten 
des Hemels bij hem levendig te maken.

4.6.  Hem te verdedigen tegen onrechtvaardige exploitaties, door rekening te houden met 
den duur van den arbeid, met zijnen aard, met zijne gevaren, en met den ouderdom en 
de kunne der werklieden (p. 32-33).

(p. 32) Voòr alles moet een einde worden gemaakt aan den jammerlijken toestand van het 
op buitengewone wijze uitputten van de arbeidskrachten. Ten aanzien van den dagelijk-
schen arbeidsduur, moet het beginsel gelden, dat hij niet langer mag zijn dan de kracht der 
arbeiders verdragen kan. Hoe lang de rusttijden moeten duren hangt af van den aard van 
het werk, van tijd en plaats en van de lichamelijke krachten. De kinderarbeid vooral eischt kinderarbeid vooral eischt kinderarbeid
de nauwlettende zorg van alle menschenvrienden. Kinderen mogen niet tot de fabriek 
of werkplaats worden toegelaten vóór lichaam en geest tot voldoende rijpheid gekomen 
zijn. Eveneens is in het oog te houden dat veelerlei soort van arbeid ongeschikt is voor het 
vrouwelijk geslacht dat eigenlijk voor den huiselijken haard bestemd is. Bij elke overeenkomst vrouwelijk geslacht dat eigenlijk voor den huiselijken haard bestemd is. Bij elke overeenkomst vrouwelijk geslacht
tusschen arbeidgevers en arbeiders aangegaan, zij uitdrukkelijk of stilzwijgend de voor-
waarde gesteld van zondagsrust en die welke noodig is om de bij den arbeid aangewende 
krachten te herstellen. Eene overeenkomst zonder deze voorwaarde zou in zedelijken zin 
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naasten moeten door onderricht worden bestreden. Men zorge voor grondige verklaringen
omtrent de dwalingen des tijds en de drogredenen van de vijanden des geloofs, voor 
aanwijzing en waarschuwing betreffende de aanlokselen der verleiding. Men wekke bij 
de leden der vereeniging achting op vroomheid en godsvrucht; inzonderheid bewege men 
hen tot godsdienstige viering van zon- en feestdagen. Men leere den arbeider de Kerk Gods 
als algemeene Moeder eeren en liefhebben, haar geboden opvolgen, de genademiddelen 
harer sacramenten, die de zielen door den goddelijken adem reinigen en met deugden 
verrijken, zich op waardige wijze ten nutte te maken. Heeft eenmaal de vereeniging op 
deze wijze den godsdienst als grondslag aangenomen, dan is daardoor vanzelf de richting 
aangegeven voor het vaststellen van de wederzijdsche verhouding tusschen de leeden 
der vereeniging. Verdeling der werkzaamheden zoodanig dat ze samenwerking tusschen 
de personen bevordert; klare en duidelijke bepaling van den kring der werkzaamheden; 
eerlijk beheer der gemeenschappelijke kas, bepaling der ondersteuning naar ware behoef-
ten. Hoofddoel steeds de overeenstemming tusschen arbeiders en meesters met betrekking tot rech-
ten en plichten: scheidsgerecht, gevormd uit onbesproken en ervaren mannen, en liefst uit 
arbeiders en meesters. Verder hoofdzaak: zorg voor werk en gemeenschappelijke kas bij 
gebrek aan werk, bij ziekte, bij hoogen leeftijd, bij noodlottige voorvallen.
(p. 44) Thans is de arbeidsquaestie het onderwerp van een grooten strijd, gelijk in de eerste arbeidsquaestie het onderwerp van een grooten strijd, gelijk in de eerste arbeidsquaestie
eeuwen van het christendom het was de christelijke godsdienst. Het vraagstuk zal door de 
arbeiders, die van christelijken zin zijn, een gewenschte oplossing erlangen, wanneer zij 
in goed geregelde vereenigingen en onder een verstandige leiding denzelfden weg inslaan 
dien de christenen in de eerste eeuwen tegenover de overmachtige heidensche wereld tot 
hun eigen heil en dat der maatschappij bewandeld hebben.

6. Besluit (p. 45-46)

(p. 45) Het vestigen van deze arbeidersvereenigingen zou ook ten goede komen aan en de 
terugkeer tot betere gevoelens vergemakkelijken van zoodanige arbeiders, die geloof en 
zedelijkheid verloren hebben. Moge ieder die geroepen is de hand aan het werk slaan en 
wel onverwijld. Dat de regeeringen door wetten en verordeningen voorgaan; dat de arbei-
ders, wier lot het geldt, op wettelijke wijze hunnen belangen bevorderen. En aangezien de 
godsdienst alleeen in staat is afdoende inwendige verbeteringen in de wanverhoudingen 
te brengen, behoort zich verder telkens de overtuiging uit te breiden dat het boven alles 
aankomt op de herleving der christelijke gezindheid en zeden.
(p. 46) Het heil is vooral van de volle werkzaamheid der liefde te verwachten, van die chris-liefde te verwachten, van die chris-liefde
telijke liefde namelijk, welke het kort begrip der christelijke geboden is en altijd gereed 
staat zich zelve voor het heil van den evenmensch op te offeren, het sterkst werkend 
geneesmiddel tegen den hoogmoed en de zelfzucht der wereld; de liefde welker goddelijk 
beeld en werking de apostel Paulus heeft gekenmerkt met de woorden: ‘De liefde is gedul-
dig; zij is goedertieren; zij zoekt zich-zelve niet; zij lijdt alles, zij verdraagt alles.’ 

Rome, 17 Mei 1891.

andere menschen. Ofschoon het geen volkomen maatschappijen zijn, die door zoodanige 
vereenigingen ontstaan, zijn het evenwel ware maatschappijen. Tusschen dezen en den 
Staat openbaart zich een veelvuldig onderscheid. Het doel van den Staat omvat alle inwoners, 
want zij beoogt de algemene welvaart, het doel van de andere is een bizonder, en beoogt 
de belangen van hare leden; beide zijn ontstaan uit de natuurlijke menschelijke aandrift 
tot wederzijdsche vereeniging. De Staat mag geene vereeniging verbieden dan bv. als zij 
doeleinden nastreven die openlijk tegen recht en zedelijkheid of ook tegen de algemeene 
welvaart gericht zijn, alzoo niet de vroeger op den bodem der kerk ontstane genootschappen 
en die veel zegen hebben aangebracht waarvan het heden nog getuige is.

5.2. Van de diensten, door de godsdienstige corporaties bewezen (p. 39).

5.3.  Opdat de vereenigingen, in onzen tijd, niet gevaarlijk zijn, moet men haar een zedelijk en 
godsdienstig karakter geven; lof voor de katholieke werkliedenvereenigingen (p. 40-41).

(p. 40) De meest uiteenlopende genootschappen en vereenigingen treden in onzen tijd 
vooral onder de klasse der arbeiders in veel grooter getal op dan vroeger. Zeer vele dezer 
vereenigingen bewezen door de algemeene door feiten gesteunde meeningen, gehoor-
zamen aan een zelfde geheime leiding, zijn ingericht op een wijze, die met het welzijn van 
Kerk en Staat niet overeenkomt en leggen het erop toe een zeker arbeidsmonopolie in de 
hand te krijgen en de werklieden die als mannen van karakter hun toetreding weigeren, 
in ongelegenheid en ellende te brengen.
(p. 41) Christelijke vereenigingen van arbeiders. Zij trachten in de werderzijdsche verhouding Christelijke vereenigingen van arbeiders. Zij trachten in de werderzijdsche verhouding Christelijke vereenigingen
tusschen werkgever en arbeider billijkheid en gerechtigheid te doen heerschen. Zij pogen 
op loffelijke wijze bij beide partijen het gevoel van plicht en gehoorzaamheid aan de 
voorschriften van het H. Evangelie te versterken; immers, deze goddelijke voorschriften 
zijn het die met machtigen invloed grenzen stellen aan de genotzucht en onmatigheid en 
tusschen alle standen der maatschappij, niettegenstaande alle ongelijkheid, eene vreed-
zame wisselwerking handhaven. De Staat moet haar de beschermende hand reiken, maar 
in haar inwendige aangelegenheden niet ingrijpen; aanvallen van buiten verstoren zeer 
lichtelijk een leven, dat een eigen beginsel tot grondslag heeft.

5.4. Inrichting, doel en nut der vereenigingen (p. 42-45).
(p. 42) Het is onmogelijk de inrichting der bedoelde inrichting der bedoelde inrichting vereenigingen in een voor allen gelden-vereenigingen in een voor allen gelden-vereenigingen
den vorm te bepalen; daarvoor hangen zij teveel af van volkskarakter enz. Voòr alles komt 
het bij de vestiging en leiding dezer vereenigingen hierop aan, haar doeleinden in het oog 
te houden en haar grondslagen en werkzaamheden aan dat doel dienstbaar te maken; 
dat doel is de verheffi ng en bevordering van den stoffelijken en zedelijken toestand der doel is de verheffi ng en bevordering van den stoffelijken en zedelijken toestand der doel
arbeiders. De godsdienst moet de vereeniging tot grondslag van haar regelen strekken. godsdienst moet de vereeniging tot grondslag van haar regelen strekken. godsdienst
De godsdienstige gezindheid harer leden moet het voornaamste doel zijn, en daarom 
moet haar geheele inrichting van het christelijk geloof zijn doortrokken. Anders zou de 
vereeniging weldra haar oorspronkelijk kenmerk verliezen, zij zou op gelijke lijn komen 
staan met zoodanige bonden, die den godsdienst buiten hun kring laten. Christus de Heer 
heeft een onderscheidend kenteecken tusschen heiden en christen in de volgende woorden 
aangewezen: ‘Dit alles zoeken de heidenen. Zoekt eerst het rijk Gods en Zijn gerechtigheid, 
en dat alles zal U toe geworpen worden.’ 
(p. 43) Aangezien het Rijk Gods het laatste doel dezer vereenigingen is, moeten zij er op 
bedacht zijn, het godsdienstig onderricht der arbeiders te bevorderen. De onwetendheid godsdienstig onderricht der arbeiders te bevorderen. De onwetendheid godsdienstig onderricht
in punten des geloofs, de toenemende onbekendheid met de plichten jegens God en de 
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Deze ijver der Katholieken voor de lotsverbetering der niet-bezittende klasse is des te voor de lotsverbetering der niet-bezittende klasse is des te voor de lotsverbetering lofwaardiger
omdat hij zich ontplooit op hetzelfde gebied, als waarop overeenkomstig de tijdsomstandigheden
(..) de werkdadige toeleggender naastenliefde niet minder volhardend dan gelukkig werkzaam naastenliefde niet minder volhardend dan gelukkig werkzaam naastenliefde
is geweest. Juist door deze wet der onderlinge liefde, die als het ware de wet der rechtvaardigheid 
voltooit, worden wij voltooit, worden wij voltooit niet alleen verplicht aan ieder het zijn te geven … (..), niet alleen verplicht aan ieder het zijn te geven … (..), niet alleen maar tevens om maar tevens om maar
elkander gunstig te bejegenen (..) ‘Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt (..).’
Van Dalsum*: Aldus: Actie wordt geplaatst niet alleen op de wet van het recht maar op de wet der 
liefde. Het breidelde de christelijke naastenliefde.
Van Dalsum* (overgenomen van Jan Holland): Onder de armen heeft men van de oudste tijden 
tot op het ontstaan der maatschappelijke crisis altijd verstaan de lijders, die in de Evangelien met 
zoo grooten nadruk in onzen zorg worden aanbevolen. Het zijn de verlanden, de gebrekkigen, de 
blinden, in een woord de hulpeloozen, die niet in staat zijn met eigen handen in hun onderhoud te 
voorzien, dus ook de weduwen en wezen, de ouden, de zwakken, de krankzinnigen.1 Voor dezen 
wordt in onze maatschappij tamelijk wel zorggedragen.2 De moderne tijd heeft onder ‘armen’ 
gebracht menschen gezond van lichaam en geest, die geen werk kunnen vinden of wier arbeid niet 
voldoende wordt beloond.3 Deze soort armen zou men vroeger nooit ‘armen’ hebben genoemd en zij 
zelven zouden zich door die benaming beleedigd hebben gevoeld, met uitzondering natuurlijk van 
enkele liederlijken en luiaards. Deze moderne armoede vormt een macht in den staat, die zich niet 
als de ouderwetsche Armoe laat afschepen met een aalmoes of met een onderkomen in een gesticht 
van liefdadigheid.4

(p. 17) Van Dalsum*: Katholieke Volks Actie rust op de wet der onderlinge liefde.
Deze geest van toewijding moet wel op de eerste plaats bezorgd zijn voor het onvergankelijk 
welzijn der menschen, doch moet toch geenszins verwaarloozen hetgeen dient ten bate en tot hulpe 
des levens. Ook wanneer hij sprak over het laatste oordeel en over de belooningen en straf-
fen, die alsdan zullen toegekend worden, deed hij uitkomen dat hij op bijzondere wijze
rekening zal houden hoedanig een liefde de menschen jegens elkander hebben betoond.
(p. 18) Van Dalsum*: Katholieke Volks Actie: rust op de wet der onderlinge liefde.
Bij deze getuigenissen ten gunste der getuigenissen ten gunste der getuigenissen liefde (..) heeft Christus zelf (..) de heerlijkste liefde (..) heeft Christus zelf (..) de heerlijkste liefde voorbeelden
gevoegd. De leer der liefde (..) hebben de De leer der liefde (..) hebben de De leer der liefde Apostelen (..) in Apostelen (..) in Apostelen beoefening gebracht. Na hen zijn beoefening gebracht. Na hen zijn beoefening degenen
die het christelijk geloof omhelsden, christelijk geloof omhelsden, christelijk geloof oorzaak geweest dat verschillende en talrijke instellingen oorzaak geweest dat verschillende en talrijke instellingen oorzaak geweest
werden uitgedacht tot verlichting der menschelijke verlichting der menschelijke verlichting ellende (..). Deze instellingen (..) zijn (..) ellende (..). Deze instellingen (..) zijn (..) ellende
heerlijke sieraden van het sieraden van het sieraden Christendom en de daaruit voortgekomen beschaving (..).
(p. 19) Van Dalsum*: De Aalmoes. Tot deze soort van weldaden behoort ook de uitreiking 
van een gift of aalmoes (..). Maar de socialisten smalen op de aalmoes en zij willen haar 
afgeschaft zien als zijnde een beleediging voor ’s menschen aangeboren adeldom. (..) ... dat beleediging voor ’s menschen aangeboren adeldom. (..) ... dat beleediging voor ’s menschen
de aalmoes veeleer den band der menschelijke band der menschelijke band der samenleving versterkt. (..) Want onder de samenleving versterkt. (..) Want onder de samenleving
menschen is niemand zóó rijk, dat hij geen ander zou noodig hebben, niemand zóó behoeftig, 
dat hij een ander niet onder eenig opzicht van dienst zou kunnen zijn. Ziedaar wat den menschen 
ingeboren is: elkander met vertrouwen hulp te vragen en welwillend te verleenen.
(p. 20) Blijvende instellingen. Dat evenwel aan het noodlijdende volk niet enkel met tijdelijke 
hulpmiddelen, doch tevens door instellingen van duurzamen aard bijstand wordt verleend, duurzamen aard bijstand wordt verleend, duurzamen aard
is eveneens een loffelijk resultaat der liefde; want des te veiliger en vaster zal dan het lot der 
behoeftigen verzekerd zijn. (..) Dit streven is niet alleen Dit streven is niet alleen Dit streven verheffend voor den plicht der rijken verheffend voor den plicht der rijken verheffend
ten opzichte van de proletariërs, maar verdedelt ook de laatstgenoemden zelven (..).verdedelt ook de laatstgenoemden zelven (..).verdedelt

Bijlage 2
Graves de communi re. Van Dalsums samenvatting en commentaar

Het commentaar van Van Dalsum op de encycliek Graves de communi re over het sociale 
vraagstuk bestaat uit door hem gekozen citaten van Jan Holland, Troelstra en aantekeningen
van hemzelf. Het exemplaar van Van Dalsum is de uitgave van stoomdrukkerij Het 
Centrum, Utrecht, 1901. 
 De doorlopende tekst is die van de encycliek. De cursieve tekst is de door Van Dalsum
onderlijnde tekst. De gemarkeerde cursieve tekst ‘Van Dalsum’* geeft de door hem bijge-
schreven tekst weer.

(Binnenzijde van de voorpagina) Troelstra: ‘Voor de sociaal-democraten is de politieke demo-
cratie slechts een middel om te bevorderen de tot standkoming van de sociale democratie, de heer-
schappij des volks over de industrie enz., terwijl de burgerlijk democraten de heerschappij eener 
bezittende en hare exploitatie eener bezitlooze klasse op economisch gebied willen handhaven en 
bevestigen’ (Het Volk, n.a.v. het idee van de vrijzinnig democraat dr. Van Deventer tot coalitie van bevestigen’ (Het Volk, n.a.v. het idee van de vrijzinnig democraat dr. Van Deventer tot coalitie van bevestigen’ (Het Volk
alle vooruitstrevende partijen).
(p. 8) Van Dalsum*: De paus stelt het goed recht van een christelijke democratie.
(p. 9-10) Sociaal-democratie en christelijke democratie. Eerst genoemde jaagt uiterlijke 
goederen na, menselijk geluk, gezag bij het volk, gelijkheid van goederen, afschaffi ng van 
het recht van eigendom. Christelijke democratie moet voor de belangen van de minderen 
zorg dragen en derhalve rechtvaardigheid heilig achten.
(p. 10) Hieruit blijkt dus dat er tusschen de sociaaldemocratie en de christelijke democratie 
geene gemeenschap is.
Maar ten onrechte wordt de benaming: de christelijke democratie op politiek terrein overgebracht. ten onrechte wordt de benaming: de christelijke democratie op politiek terrein overgebracht. ten onrechte wordt de benaming: de christelijke democratie op politiek terrein overgebracht
Want ofschoon het woord democratie (..) een volksregeering betekent, zoo moet het tegen-
woordig toch zóó worden gebezigd (..) dat het niets anders te verstaan geve dan juist deze voor 
het volk heilzame christelijke actie.
Van Dalsum*: Christelijke democratie is 1e geen politiek, 2e zorg voor alle standen, 3e gehoor-
zaamheid aan het gezag. Eindoordeel.
(p. 14) (..) Ongetwijfeld zal toch niemand het streven onberispelijk vinden (..) om hen die om hen die om hen
met handenarbeid in hun levensonderhoud voorzien, tot een handenarbeid in hun levensonderhoud voorzien, tot een handenarbeid dragelijker lot te voeren (..); dragelijker lot te voeren (..); dragelijker lot
dat zij zoodoende èn gemakkelijker èn ijveriger streven naar ‘het eene noodige’, het laatste goed, 
waarvoor wij zijn geboren. Welnu, dit is het doel, dit is het streven dergenen, die het volk willen zijn geboren. Welnu, dit is het doel, dit is het streven dergenen, die het volk willen zijn geboren. Welnu, dit is het doel, dit is het streven dergenen, die het
opheffen in christelijke zin en het vrijwaren tegen de pest van het socialisme. 
Van Dalsum*: Is de sociale quaestie eene zuiver oeconomische quaestie?
(p. 15) Want sommigen zijn de meening toegedaan (..) dat de zoogenaamde sociale quaestie 
louter een oeconomisch vraagstuk is, terwijl het toch buiten allen twijfel staat dat het vóór alles een 
zedelijk en godsdienstig vraagstuk is en daarom moet worden opgelost volgens de zedewet en zedewet en zedewet
de beginselen van den godsdienst.godsdienst.godsdienst
Van Dalsum*: ‘Is het wel een broodquaestie?’redeneert men. ‘t Is waar, de broodvraag is eèn der 
groote vragen, maar de sociale quaestie is meer: zij is eene quaestie van recht en gerechtigheid. 
Zoo ze slechts een broodquaestie zou zijn, dan komt tenslotte alles neer op de vraag, wie de meeste 
macht heeft, dan geldt het recht van den sterkste en is het onverschillig hoe men aan het brood komt. 
Waaruit volgt: voor den arbeider die de krachtigste is: hij neemt het brood want niets belet het hem. 
Voor de patroon die de sterkste is: hij houdt wat hij kan.
(p. 16) Van Dalsum*: Katholieke volksactie: rust op de wet der onderlinge liefde.

1  Jan Holland, Het smeult, 72-73.
2  Jan Holland, Het smeult, 74-75.Het smeult, 74-75.Het smeult
3  Jan Holland, Het smeult, 75.
4  Jan Holland, Het smeult, 79.Het smeult, 79.Het smeult
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Bijlage 3 
Van Dalsum over Dante’s La Divina Commedia

Naast de bijbel en de pauselijke encyclieken Rerum Novarum en Graves de communi re
citeerde Van Dalsum vaak Dantes La Divina Commedia. Hij las het gedicht als een streng 
oordeel over de verhouding tussen kerk en staat.

La Divina Commedia:
‘Over dat gedicht een enkel woord. Zoals bekend was Leo XIII, een groote vereerder van 
Dante, en Diens dichtwerk lag steeds op zijn schrijftafel. In dit gedicht wordt op verschil-
lende plaatsen gehekeld dat de geestelijkheid haar gezag wil doen gelden in de burgerlijke 
maatschappij, en we zullen hieruit geven enkele gedachten:
a)   In Louteringsberg, zang 16 verzen 106 en volgende, legt hij de gedachte dat Herderstaf 

(Kerkelijk gezag) en Zwaard (Staatsgezag) zijn bestemd om elkander wederkeerig te 
vreezen. De Keizer met het zwaard moet den Paus weerhouden den godsdienst tot 
inmenging in wereldsche zaken te misbruiken; de Paus met de herderstaf mag niet 
toestaan dat de inwendige aangelegenheden van den godsdienst voorwerp worden 
van wereldsch gezag. Zijn beide in een hand, dan is de heilzame teugel verdwenen (...) 
(volgt Louteringsberg, zang 16, verzen 106 t/m 112).

b)   In dezelfden zang vers 131 haalt hij aan dat ook in het Oude Testament het priester-
schap geen eigen gronderfdeel verkreeg, vermits de stam van Levi, bestemd voor het 
priesterschap, over alle stammen werd verspreid en zijn erfdeel niet zou bestaan in 
grondeigendom maar in het heiligdom (...) (volgt Louteringsberg, zang 131 en 132).

c)   In Louteringsberg zangen 32 en 33 ziet Dante de Zegewagen der Kerk en geeft deze 
gedachten:

 1.  als de Kerk door de goddelijke en natuurlijke deugden is omringd, leidt de Geest 
Gods haar - den wagen - stil voorwaarts, zonder dat een uiterlijke inspanning noodig 
is (...) (volgt Louteringsberg, zang 32, verzen 26 en 27).

 2.  Maar als de Kerk van den Boom der kennis van Goed en Kwaad neemt de vruchten 
om die als aardsch voedsel te genieten, gelijk het was in den tijd van Dante, dan 
maakt zij zich schuldig aan de zonde van Adam, en brengt zij geen vruchten meer 
voort. Hij zag den zegewagen ontredderd, hoorde als Engelenzang en zag (...) (volgt 
Louteringsberg, zang 32, verzen 37, 38 en 39).

 3.  Christus, als Mensch, benutte den Boom niet, om aardsche spijzen daarvan te pluk-
ken (...) (volgt Louteringsberg, gezang 32, verzen 43, 44 en 45).

 4.  De toenmalige Paus Bonifacius VIII ging geheel op in de wereldsche politiek, en de 
Boom droeg toen noch bloemen noch loof (zie hiervoor) doch Christus bond den 
Wagen weder vast aan den Boom, dit doelende op de opvolger in den vredelievenden 
Benedictus XI en met gevolg, dat de Boom weder vruchten gaat dragen (...) (volgt 
Louteringsberg, zang 32, verzen 49, 50 en 51; 58, 59 en 60).

 5.  Omdat de Paus zich had gezet in een wereldlijke waardigheid, moest hij ook ongepaste 
middelen gebruiken om ze te verdedigen en wel de zeven hoofdzonden (...) (volgt 
Louteringsberg, gezang 32, verzen 142, 143 en 144).

 6.  De Keizer, die den pauselijken Stoel met wereldsche goederen begiftigde, zal een 
opvolger hebben om dergelijke verkeerde daad te straffen, en de paus, die de wereld-
lijke macht heeft, heeft niet de Kerk in handen, doch slechts den leegen en ontaarden 
vorm van de Kerk (...) (volgt Louteringsberg, gezang 33, verzen 34 t/m 37).

(p. 21) Van Dalsum*: Plichten van de hoogere standen.(..) Doch van zeer groot belang is het, dat 
in zulk een gewichtige zaak de gezindheid der Katholieken één en dezelfde is (..). Van niet minder 
belang is het dat deze werkzaamheid door toename der medewerkers en der hulpmiddelen, worde 
vermeerderd en uitgebreid. Van Dalsum*: Plichten van hoogere standen. Vooral van diegenenen 
moet de welwillende medewerking worden ingeroepen, die door hun positie, vermogen en 
beschaving (..) wat meer aanzien in de maatschappij hebben. Indien hunnen medewerking 
ontbreekt, dan zal menontbreekt, dan zal menontbreekt  nauwelijks iets tot stand kunnen brengen (..) ... een talrijke mede-
werking van aanzienlijke burgers. (..) Want dezen moeten wèl begrijpen dat het hun niet vrij-
staat het lot der lagere standen te behartigen òfwel te veronachtzamen, maar dat zij daartoe strikt 
verplicht en gehouden zijn. Want ieder leeft in de maatschappij niet enkel voor zijn eigene, 
maar ook voor de algemeene belangen (..), zoodat degenen die wel ertoe in staat zijn des te 
ruimer voor het algemeen welzijn datgene moeten bijdragen, waarin anderen gedeeltelijk 
tekort schieten.
(p. 22) Van Dalsum*: Bestaande instellingen, samenwerking. 
Van Dalsum*: Behoud de reeds bestaande instellingen. 
Van Dalsum*: Samenwerking. De toestand roept ons met geweldige overredingskracht toestand roept ons met geweldige overredingskracht toestand roept ons toe, 
dat kloeke mannen en vereende krachten hoognoodig zijn (..) want al te rijkelijk ligt het zaad dat kloeke mannen en vereende krachten hoognoodig zijn (..) want al te rijkelijk ligt het zaad dat kloeke mannen en vereende krachten hoognoodig zijn
der rampspoeden voor onze oogen (..) vooral van de toenemende kracht der socialisten. 
Sluw (..).
(p. 23) Van Dalsum*: Samenwerking.
Zoowel van de maatschappij als van den godsdienst staan de belangen op het spel; beide op 
hun eereplaats te beschermen, moet voor alle goedgezinden een heilige plicht zijn. Opdat deze 
gewenschte overeenstemming van zin blijve gehandhaafd, behoort men zich te onthouden 
van alle twistgedingen (..). Daarom zwijge men in dagbladen en populaire redevoeringen 
over meer scherpzinnige en niet van zooveel belang zijnde quaesties (..). Wie echter van 
ganscherharte de waarheid nastreeft, hem betaamt het kalmte (..).
(p. 24) Hoe de mening ook zijn moge (..), hij blijve toch altoos zóo gestemd dat hij een 
allereerbiedigst toehoorder wil zijn naar het woord van den Apostolischen Stoel.
Van Dalsum*: Taak der geestelijkheid. Van welken aard....door een en dezelfde oppermacht worden 
geleid en bewogen.
Wij in Italië (..) katholieke congressen en bijeenkomsten (..)...onder toezicht en bestuur der 
bisschoppen te leiden. Hetzelfde kan ook bij andere natiën geschieden, indien daar ergens
een zoodanige hoofdinstelling bestaat waaraan deze taak rechtmatig zij toevertrouwd.hoofdinstelling bestaat waaraan deze taak rechtmatig zij toevertrouwd.hoofdinstelling
Van Dalsum*: Voor Nederland de vereenigingen onder leiding der bisschoppen, in elke vereeniging 
vertegenwoordigd door den geestelijk adviseur.(..) In geheel deze aangelegenheid.... (..) hebben
bedienaars van het heiligdom een bijzondere taak te vervullen.
(p. 25) ..dat het naar gelang de omstandigheden en tijden wenschelijk is zich onder het volk te 
begeven en daar heilzaam te werken. (..) loffelijk uitgelaten over deze liefdevolle zorg 
voor het volk en haar geprezen als eigen zoowel aan de seculiere als aan de reguliere 
geestelijkheid. Maar behoedzaam en voorzichtig moeten dezen bij het vervullen dier taak behoedzaam en voorzichtig moeten dezen bij het vervullen dier taak behoedzaam
te werk gaan (..) aan het volk gewijde zorgen aldus te matigen en dat zij de te matigen en dat zij de te matigen juiste maat niet juiste maat niet juiste maat
overschreden.
Vanaf ‘Eéne opmerking’ op p. 25 is gehele tekst onderstreept, ook van p. 26 over behoed-
zaamheid voor oproer, aandacht voor de rechten van de medemens, bevordering van 
huiselijkheid, gehoorzaamheid aan bisschoppen; eveneens volledige onderstreping van 
p.27 voorbeelden van deugd, de christen als hater van traagheid en verboden genoegens, 
de inspiratie van het standvastige voorbeeld voor anderen, een juiste en eendrachtige 
samenwerking van alle katholieken.
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1  DV. nr. 192, 24 mei 1913.  DV. nr. 192, 24 mei 1913.  DV
2  Verwijzing naar Paradijs, zang 27, vers 31, zie (f).
3  Verwijzing naar Louteringsberg, zang 32, vers 52-60.
4  DV. nr. 192, 24 mei 1913.  DV. nr. 192, 24 mei 1913.  DV
5  DV. nr. 236, 14 maart 1914.  DV. nr. 236, 14 maart 1914.  DV

  Louteringsberg, gezang 16: de stam van Levi kreeg geen deel bij de verdeling van 
Kanaän, maar zou, over vele steden verdeeld, het priesterambt uitoefenen. Om deze 
reden zou de kerk niet naar wereldlijk bezit moeten streven.

  Louteringsberg, gezang 32: ‘de kerk was destijds ontbladerd en beroofd omdat hare 
dienaren, in strijd met het gebod, meer streefden naar aardsche vruchten dan naar 
hoger doel.’

  Paradijs, gezang 18: ‘Het licht der rechtvaardigheid wordt in zijn werking belemmerd 
door de hebzucht.’ De kerk is gegrondvest op de wonderen van Christus, op zijn apos-
telen en het bloed der martelaren, niet op wereldlijke macht.

  Paradijs, gezang 27: ‘Niet om goud en schittering te verkrijgen heeft Petrus en na hem 
Linus, zijn bloed voor de Kerk vergoten. (...) De sleutels, symbool der pauselijke macht, 
zullen niet het veldteken zijn van een der vijandelijke partijen tussen christenen.’ 

d)  Wanneer slechts de eerzucht is de drijfveer in het handelen om God te dienen, dan 
moet de ware liefde, die slechts aan God, het eeuwig Goede is gewijd, minder lichtend 
tot Hem opstralen. Daarom is de minder lichtende Sfeer van Mercurius de hemelplaats 
voor deze zaligen. In het Paradijs, zang 6, verzen 115 en volgende drukt de Dichter die 
uit (...) (volgt Paradijs, zang 6, verzen 115, 116 en 117).

e)   In de Sfeer van Jupiter vindt Dante die zaligen, waarvan de rechtvaardigheid hun 
deugd was. Het licht der rechtvaardigheid wordt in zijn werking belemmerd door de 
hebzucht. Dante roept in Gods deugd tegen de ongerechtigheid - de wolk die het volle 
licht verduistert – der geestelijken, die de kerk wereldlijke macht wil geven, terwijl 
zij gegrondvest is op de wonderen van Christus en zijne apostelen en het bloed der 
martelaren. Die ongerechtigheid geschiedde reeds bij het schacheren in den tempel te 
Jeruzalem (...) (volgt Paradijs, zang 18, verzen 118 t/m 126).

f)   De godsdienst heeft geen schuld dat de Kerk bedorven is. Maar zij bloost hier (...) (volgt 
in Paradijs, zang 27, vers 31, 32 en 33).

g)   Niet om goud en schittering te verkrijgen hebben Petrus, Linus en de verdere eerste 
Pausen hun bloed vergoten zooals Petrus in Paradijs, zang 27, vers 40 en volgende, 
spreekt tot Dante (...) (volgt Paradijs, zang 27, verzen 40, 41 en 42).

h)   De goeden van de boozen af te scheiden heeft Christus zich voorbehouden bij het wereld-
gericht. Dit geweld is niet verleend aan den Paus, die zich de plaats van een wereldrechter 
aanmatigde in de toenmaligen strijd der Guelfen en Ghibellijnen (voor- en tegenstanders 
van de wereldlijke macht van Paus of van Keizer in Italië, in Paradijs, zang, 27, vers 46 en 
volgende zingt daarom Dante (...) (volgt Paradijs, zang 27, verzen 46, 47 en 48).

i)   De sleutels, symbool der pauselijken macht, zullen niet het veldteken zijn van een der 
vijandelijke partijen tusschen Christenen. Daarom zingt Dante in Paradijs, zang 27, 
vers 49, de woorden van Petrus (...) (volgt Paradijs, zang 27, verzen 49 t/m 54).

  Tot zoover in dat gedicht van 1300 de gedachten van den werelddichter Dante, die 
in zijn gedicht heeft samengevat de wetenschap van zijn tijd, over de verhouding 
tusschen Kerk en Staat.’1

  ‘Dat wij ons stelden op het standpunt van Dante en van die beide Pausen, om, als leek, 
arbeidende van beneden naar boven, de wereldsche politiek te scheiden uit den katho-
lieken godsdienst van Nederland, om deze reden Kerkelijk gestraft worden door het 
ontzeggen van het ontvangen der Sacramenten, is alzoo een daad en een toestand, 
waarover de hemel bloost tegen de kerk van Nederland: 

  Zo zag ik toen den ganschen Hemel blozen.2

  Maar juist in dit blozen van den Hemel vinden wij onze kracht en onze aanmoediging 
om met vasten stap voort te gaan op onzen weg in de overtuiging dat, als wij hebben 
gezegevierd over den geest tot het verwerven van wereldlijke macht in de burger-
lijke maatschappij van het Nederlandsche volk, - deze geest zich openbarende in het 
leggen van de hand op het sociale en politieke vereenigingsleven der burgers en in het 
dooden van de zelfstandige burgerdeugd der katholieke geloovigen -, als dan voor de 
Nederlandsche Kerk ook zal gaan waar worden:

 Zag ‘k den Boom verjongen,3

 Waaraan verdorde takken eerst slechts hingen.
  In het Nederland van onzen tijd strijdt de wereldsche geest in den godsdienst tegen de 

geloofsgeest in den godsdienst.’4

  ‘Dante over de politieke christelijkheid’:5
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Een nieuw Van Dalsumlied september 1911 (wijze: Transvaals volkslied), gepubliceerd 
ondermeer in De Volkswil nr. 101, 2 september 1911. De Volkswil nr. 101, 2 september 1911. De Volkswil

Kent gij dien man vol heldenmoed
hier uit de Gentsestraat?
Hij offerde zijn geld en goed,
zelfs zijn notariaat
om ons eens te bevrijden
van dwang en slavernij
en nu zoveel moet lijden
door zoveel dwingelandij.

Refr. Lang leve hij, lang leve hij,
Voor God en maatschappij.

Kent gij dien man van liefde en recht
In onze maatschappij?
Hij strijdt voor burger, boer en knecht,
tegen druk en heerschappij.
Daarom, laat ons samen met hem strijden,
dan is het gauw gedaan,
hij moet dan niet meer voor ons lijden,
dan zegepralen wij voortaan.

Refr.

En toen hij voor den rechter stond,
voor brave pastoor Schets,
kwam recht en waarheid uit zijn mond
ondanks zoveel geklets.
Zij wilden hem verbaliseren
maar kwamen veel te kort.
Hij kon de boer trotseren
tot zelfs ’t geheim rapport.

Refr.

Kent gij den man van onzen tijd,
slechts door een kleine groep
belaagd, vervolgd, gehaat, bevrijd,
wat een gemene troep.
Maar ’t bloed bruist ons door d’aderen
wij rukken op ten strijd,
geen steun bij burger vaadren,
nu wordt het toch wel tijd.

Refr.

Kent gij nu allen dezen vrind
van ’t goede Zeeuwsche volk?
Wij blijven met hem eensgezind,
hij is voor ons de tolk.
Hij is voor liefde, recht en vrede,
hem wacht een beter loon
dan hier in’t tranendal beneden,
hierboven d’eereloon.

Bijlage 4
Van Dalsumliederen

Het Van Dalsumlied van katholieke arbeiders in Boschkapelle, opgetekend door pastoor M.B. 
Gouverneur van Boschkapelle (1914-1921) in het Gouverneur van Boschkapelle (1914-1921) in het Gouverneur Liber memorialis van de parochie 59 -61.

Het is een man van eere,
een groot en edelachtbaar man,
wat schurk, zou een durven zeggen
die hem verwachten kan.

Komt hij dan in ons midden
juichen wij dan allemaal,
want wij hebben veel eerbied
voor hem en zijnen goede naam.

Heersen wij in ellende,
in armoede of gevaar,
dan gaan wij naar Van Dalsum
die is voor iedereen klaar.

Daar zijn wel van die heren,
die zien ons nog niet staan
die zeggen voor een spreekwoord
van die lui trekken wij ons niet aan.

Maar eren wij hem te samen
geheel ons leven lang,
want al die kale heren
die krijgen Van Dalsum niet bang.

Daar is gekomen 
de Volkswil een krant,
die bekend zal maken
waar de boel is aangebrand.

Want wie zal het wagen 
op leven en dood,
om menschen te helpen,
hetzij christen of jood.

voor waarheid en recht,
wij abonnneerders,
blijven aan hem gehecht.

Trouw in het leven,
trouw tot den dood,
zijn woorden zijn edel,
zijn daden zijn groot.
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Bijlage 6 
Egodocument: brief Van Dalsum aan Aalberse (1903)

Brief – in de oorspronkelijke spelling – van Hendrik van Dalsum aan mr. P.J.M. Aalberse, 
kort na zijn verhuizing van Arnhem naar Hulst. 
(Bron: KDC Radboud Universiteit, Aalberse-archief, collectie 169, inv.nr. 36)

Hulst, 23 Mei 1903.

HoogEdelgestrengen Heer Mr. P.J.M. Aalberse,HoogEdelgestrengen Heer Mr. P.J.M. Aalberse,HoogEdelgestrengen Heer Mr. P.J.M. Aalberse
    Leiden.

Amice!

 Ik deel U het een en ander mede, doch niet voor de courant en met het doel, dat ik verkrijg de 
volledige overtuiging, dat ik den zedelijken steun geniet van den Haag.
 Om U reeds een kijkje te geven in het notariaat, een openbaar ambt ingesteld ten bate van het 
publiek, zend ik U hierbij een afschrift van twee brieven. Buiten het notariaat heeft men bv. deze 
eigenaardigheden.
 Baron Collot d’Escury is rentmeester van het Kroondomein met 4000 hectaren land en teevens  Baron Collot d’Escury is rentmeester van het Kroondomein met 4000 hectaren land en teevens  Baron Collot d’Escury
burgemeester van Hontenisse, gemeente van 5000 inwoners. Natuurlijk zijn de gemeenteraadsleden 
pachters van het Kroondomein, en zouden zij iets doen dat den burgemeester niet aanstaat, dan doet 
de rentmeester zich gevoelen. Vindt ge dit niet een idealen toestand voor den goeden ouden tijd, de 
gezegende eeuw der pruiken?

In de huur van de landpacht van het Kroondomein is de jacht begrepen. Ge moet echter niet 
denken dat een pachter het in zijn hart heeft van zijn jachtrecht gebruik te maken. Daarvoor zorgt 
de rentmeester. In andere streken wordt de jacht afzonderlijk verpacht, en dus aan het Kroondomein 
verantwoord. Hier is ze onder de landpacht begrepen en brengt niet weinig op. Maar de rentmeester 
is een joviale man. Allen die hem zouden kunnen schaden noodigt hij nu en dan op een diner met een 
fi jne fl esch, tot den majoor der maréchaussee inbegrepen. Dit laatste is hier een algemeen gebruik. 
Wonderlijk snel was algemeen bekend dat de nieuwe notaris geheelonthouder is omdat daaruit 
volgde dat hij niet met een fi jne fl esch is te vangen.
 De politiek is hier een middel uitsluitend om zich de winstgevende baantjes toe te eigenen. Onder 
elkander bestaat jalousie onder de heeren, maar indien een vreemde komt die niet mede doet, vormen 
zij een phalanx. Deze phalanx heeft sedert de vorige verkiezing een Katholiek orgaan ‘Zelandia’. Ik zij een phalanx. Deze phalanx heeft sedert de vorige verkiezing een Katholiek orgaan ‘Zelandia’. Ik zij een phalanx. Deze phalanx heeft sedert de vorige verkiezing een Katholiek orgaan ‘Zelandia’
ben reeds aandeelhouder ervan en lid van de Katholieke Kiesvereeniging. Men moet mij eenigszins 
lijmen omdat men mij wegens mijne antecedenten beschouwt als een politiek man.

Men wil den schijn aannemen met den tijd mede te gaan en daarom trachten vereenigingen te krij-
gen op christelijken grondslag. Maar, eilieve, de eigentlijke man van Zelandia wil geen vereenigingen gen op christelijken grondslag. Maar, eilieve, de eigentlijke man van Zelandia wil geen vereenigingen gen op christelijken grondslag. Maar, eilieve, de eigentlijke man van Zelandia
tot loonsverhooging noch boerenorganisatie op den grondslag van boerenspaar- en leenbanken, juist de 
twee die noodig zijn. Ze moeten niet de macht doen verliezen en de vrijheid doen verkrijgen.
 Op godsdienstig gebied zijn de menschen allen even vroom en lid van H. Familie en congregaties: 
zij nemen deel aan buitenlandsche processies, gaan naar de kerk en zijn royaal in het opsteken van 
kaarsen. De godsdienst belijden in geest en waarheid, dus in rechtvaardigheid en liefde, is echter 
onbekend, tenzij onder de armen, die in nederigheid het hoofd buigen.
 De bierbrouwers geven gronden in erfpacht en bedingen in het contract, dat de erfpachter verplicht 
is herberg te houden en geven geld op hypotheek met bepaling dat gedurende 30 jaar in het pand 
herberg moet worden gehouden, ook al is het geld afgelost op straffe van bv. f.1000,- boete. Gevolg is 
dat bv. alleen in Hulst, met nog geen 5000 inwoners, 85 herbergen zijn. Voor 13 jaar waren er 50.

Bijlage 5 
Bij Van Dalsum gepasseerde akten

Aantal gepasseerde akten in brevet en in minuut bij notaris Van Dalsum (1903 t/m 1909) 
 (bron: G.A.H, Depot Notariaat Van Dalsum, bewerking door A. van Kemseke)  (bron: G.A.H, Depot Notariaat Van Dalsum, bewerking door A. van Kemseke)  (bron: G.A.H, Depot Notariaat Van Dalsum

Aantal gepasseerde akten in brevet en in minuut bij notaris Van Dalsum (1910 t/m 1939) 
(bron: Zeeuws Archief, 718.1 Gedeponeerd Archief van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en 
Kandidaat-notarissen te Middelburg 1906-1939)
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Bijlage 7 

H.A. Van Dalsum, Non vi é contrasto tra I principi della rivoluzione francesi 
e quelli del Vangelo, Votum Janssens

ACDF, Sacra Congregatio Indicis
ACDF PROTOCOLLI, nr. 121 S.C. Indicis, H.A. Van Dalsum, PROTOCOLLI, nr. 121 S.C. Indicis, H.A. Van Dalsum, PROTOCOLLI Non vi é contrasto tra I principi 
della rivoluzione francesi e quelli del Vangelo, Votum Janssens, 11 pagina’s in het Italiaans en 
Latijn, zonder datum.

(pagina 1)
Sacra Congregatio IndicisSacra Congregatio Indicis

H.A. Van Dalsum, Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche 
Revolutie en die van het Evangelie. ’s-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1912.

Non vi è contrasto tra i principî della rivoluzione francese e quelli del Vangelo, - da H. A. van 
Dalsum, fondatore del giornale “De Volkswil” (la volontà del popolo). Casa edi-Flli. 
Belinfante, Aja, 1912.

-----------
Eminentissimi Principi,

 Quest’opuscolo venne denunziato alla Sacra Congr. Dell’Indice dal R.P. Chr. Boomaars 
C. SS. R. direttore della casa di esercizi spirituali chiamata S. Gerardus-retraitenhuis a 
Seppe presso Roosendaal.
 Il foglio “De Volkswil”, di cui questo scritto riproduce il pensiero e la tendenza, è stato 
condannato dall’Illmo [m avec circumfl ex = abbrev.] Vescovo di Breda, e il fondatore del 
medesimo, autore dell’opuscolo, escluso dai Sacramenti.
 Prima di esaminare la dottrina di questo libello ne dirò brevemente il contenuto. 
L’opuscolo, preceduto da un brevissimo prologo, può dividersi in due parti. Nella prima, 
che porta il titolo del medesimo, l’autore svolge la sua tesi (p. 5-45). Nella seconda, intitola-
ta “De Volkswil en de Revolutie” (“La volontà del popolo e la rivoluzione”) l’autore polemizza De Volkswil en de Revolutie” (“La volontà del popolo e la rivoluzione”) l’autore polemizza De Volkswil en de Revolutie
con un giornale calvinista locale “De Zeeuw” (“Il Mare”) (p.45-66). Chiude con un indice 
delle principali proposizioni (pagina 2) vuole nell’opuscolo (p.66-69). La prima parte farà 
l’oggetto principale di questo nostro esame. Eccone il sunto. Dopo aver riprodotti i 17 
articoli componenti le famose dichiarazioni dei diritti dell’uomo proclamate nel 1789, il 
Van Dalsum esamina successivamente: 1° la sovranità popolare (p.9-13), 2° l’uguaglianza 
innanzi alla legge (p.13-15), 3° la libertà nell’esercizio dei diritti naturali, vale a dire a) la 
libertà personale, b) la libertà di pensiero e di religione, c) la libertà di stampa, d) la libertà 
ossia l’intangibilità del diritto di proprietà (p.15-26). Passa quindi a ponderare le ragioni 
per cui gli avversari interpretano questi diritti come contrari ai principî del Vangelo, cioè 
1° perché li giudicano senza ricorrere alle fonti (p.27-28), 2° perché chiamano principî 
della Rivoluzione principî in essa non contenuti (p.28-33), 3° perché vogliono sottomet-
tere al compito dell’autorità dello Stato quello che non gli spetta (p.33), 4° perché non 
conoscono la religione che dicono di professare (p.33-36). Nelle ultime pagine l’autore 
urge la sua tesi (p. 36-45).
 Il Van Dalsum appartiene a quel gruppo di cattolici olandesi i quali vorrebbero che gli 
interessi religiosi fossero tenuti fuori dei partiti politici. Non spetta a me d’indagare la loro 

 Het college van gedeputeerde Staten bestaat uit 2 katholieken en 3 antrevolutionairen. De 2 
katholieken en 1 der revolutionairen zijn het samen eens en regeeren. Misschien is het toevallig, maar 
in elk geval eigenaardig dat hunne familieleden en vriendjes worden belast met de winstgevende 
betrekkingen als bijbaantjes.
 Men spreekt van den vrijen Zeeuw. Welnu, dat is een leugen. Zoals een pastoor het jegens mij 
uitdrukte is meer waar: de bevolking heeft een servilen geest. Gij begrijpt nu eenigszins mijn toestand. 
Ik schreef voor drie weken aan dr. Ariëns: voor de goede zaak kan nog niet het zaad worden uit-
gestrooid, de vore moet nog eerst worden geploegd. Maar deze toestand is juist iets voor mij.
 Door mijn schrijven aan den heer Hombach koos ik partij en deed den eersten zet. Dat aan den  Door mijn schrijven aan den heer Hombach koos ik partij en deed den eersten zet. Dat aan den  Door mijn schrijven aan den heer Hombach
Offi cier van Justitie is de tweede zet (zie art. 50 der notariswet). De derde zet deed ik ook reeds 
door in een naburige gemeente de eerste stappen te hebben gedaan voor een boerenleenbank. Er is 
de ‘naam’ van met den tijd mede te willen gaan: deze naam zal ik met beleid exploiteeren tot de 
daad. Indien ik de gunst niet krijg van de ‘heeren’, zal ik het notarieële werk best afkunnen zonder 
candidaat. Ik nam over den candidaat van mijn voorganger H.W. Neervoort, r.k., examen 1894, candidaat. Ik nam over den candidaat van mijn voorganger H.W. Neervoort, r.k., examen 1894, candidaat. Ik nam over den candidaat van mijn voorganger H.W. Neervoort
die heeft vrouw met drie kinderen en had gehoopt de opvolger te worden van zijn vorigen patroon bij 
wien hij 8 jaar was. Wegens dit feit en op grondslag van de verdiensten die het kantoor opleverde, uit 
rechtvaardigheid en ook uit protest wegens het geringe salaris dat ik in Arnhem genoot, gaf ik hem 
f.1250,- salaris. Hij heeft nog f.50,- bijverdienste. Maar zooals de zaken zich door mijn schrijven 
aan Hombach laten aanzien, zal het de vraag zijn of ik het klerkenloon (ik heb nog een klerk over-
genomen) uit mijn inkomen zal kunnen betalen. Neervoort vreest van niet. En dan kan ik het niet 
uitzingen. Ik wil niet dat door mijn strijd voor de rechtvaardigheid mijn personeel de dupe wordt, 
van de andere zijde moet ik, om invloed te krijgen, zijn en blijven dé katholieke notaris van Hulst. 
Daarom is er slechts ééne oplossing: de heer Neervoort moet zo spoedig mogelijk notaris worden en 
in de plaats van notaris Deinse een ander liberaal. Ik volgde reeds een liberaal op.
 Op 22 April bedankte ik Z. Exc. Minister Loeff wegens mijne benoeming, vooral, zoo zeide ik,  Op 22 April bedankte ik Z. Exc. Minister Loeff wegens mijne benoeming, vooral, zoo zeide ik,  Op 22 April bedankte ik Z. Exc. Minister Loeff
omdat mij reeds was gebleken dat het land van Hulst wordt geregeerd door administrateuren die 
zich schuldig maken aan knevelingen, waarop hij antwoordde: ik wensch U toe, naast het notariaat, 
een zegenrijken werkkring. Ik doe een beroep op dit woord van den Minister om de benoeming te 
bevorderen van Neervoort zoo spoedig hij bij gelegenheid vraagt naar een billijke standplaats. Kan ik bevorderen van Neervoort zoo spoedig hij bij gelegenheid vraagt naar een billijke standplaats. Kan ik bevorderen van Neervoort
hierop rekenen, dan zal ik althans fi nantieel in staat zijn den goeden strijd te voeren.
 Mijn steun is wel gevestigd op Hem Die gezegd heeft: ‘Zoek eerst het Rijk Gods en Zijne gerechtigheid 
en al het andere zal u worden toegeworpen, want uw Vader Die in de hemelen is weet dat gij dit alles 
van noode hebt’, maar God verlangt, dat de mensch eerst alle menschlijke hulpmiddelen bezigt.
 Tenslotte nog iets op algemeen politiek gebied. De heer Fruytier is afgevaardigde van Hontenisse,  Tenslotte nog iets op algemeen politiek gebied. De heer Fruytier is afgevaardigde van Hontenisse,  Tenslotte nog iets op algemeen politiek gebied. De heer Fruytier
en ik beschouw hem op zijn Hulsters als een van de meest eerlijke mannen van deze streek. Dé 
mannen van invloed echter hadden de betrekking willen geven aan den heer Van Waesberghe, lid mannen van invloed echter hadden de betrekking willen geven aan den heer Van Waesberghe, lid mannen van invloed echter hadden de betrekking willen geven aan den heer Van Waesberghe
van Gedeputeerde Staten, de voornaamste uitdeeler met baron Collot d’Escury van de winstgevende van Gedeputeerde Staten, de voornaamste uitdeeler met baron Collot d’Escury van de winstgevende van Gedeputeerde Staten, de voornaamste uitdeeler met baron Collot d’Escury
betrekkingen en vader van drie zoons, maar hij kreeg juist in die dagen van voorbereiding een 
aanval van beroerte. Nu is de taktiek van de Van Waesberghes mettertijd een dezer afgevaardigde 
te krijgen, hetzij na Fruytier (die dan zooals gezegd zal worden er genoeg van heeft) hetzij na 
Fruytier eerst te hebben doen opvolgen door een liberaal of antirevolutionair.
 Ik begrijp zelf niet hoe ik in zoo’n korten tijd hier alles doorschouw. De eenige verklaring moet 
deze zijn, dat ik dagelijks Jezus, Zijne Moeder en den Heiligen Geest bid om wijsheid en verstand, 
om genade en kracht, terwijl Hij wel weet dat ik niet anders verlang dan Gods eer en de beoefening 
der naastenliefde en het gebed van zoovele nederigen van harte.
 U kunt met dit alles handelen naar goeddunken, maar niet om er in de courant over te schrijven. 
Daarvoor is de tijd nog niet rijp.
 Ik roep dus in uw steun. Tot ziens op Klarenbeek.

    Groetend   Uw 
      H.A. van Dalsum
       Notaris
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 L’autore paragona il concetto del medio evo col concetto protestantico, e li biasima 
ugualmente. “La riforma fece della religione una istituzione delle Stato; (pagina 5) la 
Chiesa cattolica nel medio evo ridusse lo Stato ad istituzione ecclesiastica; il primo fu un 
errore; ma parimente il secondo fu un errore” (p.62). Quindi mette allo stesso livello la 
politica religiosa di Arrigo VIII e quella di Luigi XIV (p.22).
 Secondo il Van Dalsum fu un merito della Rivoluzione francese di aver soppressa la 
religione di Stato. “Quello che la Rivoluzione ha voluto è questo: che non vi fosse più 
religione di Stato; però questo non equivale alla soppressione della religione; è un tornare 
dalla religione concepita quale strumento di polizia ad una religione al servizio di Dio 
e delle anime” (p. 67). Anzi l’autore sembra quasi giustifi care il giacobinismo epuratore 
della terza repubblica: “Vediamo nelle cosìdette persecuzioni della Chiesa cattolica nei 
paesi cattolici la mano di Dio, che vuole applicare il proverbio: “chi non vuol intendere 
deve sentire”, affi nché la Chiesa serva la religione coi suoi mezzi propri e non con l’aiuto 
dello Stato, e che così la religione torni ad essere religione” (p.21).
 La vera soluzione del problema sta nella teoria della libera Chiesa nel libero Stato: “Ci 
sembra che se la religione è libera di spandere la sua vita propria in tutta la società, …. Non 
richiede nessun prestigio dato dallo Stato o dominazione di partito per venirgli in aiuto 
o proteggerla; poiché se poggia su questo, riconosce di non più poggiare sulla sua propria 
istituzione” (p.33).
 Bastano le seguenti citazioni per dimostrare il nostro asserto: La prop. 55 condan-
nata dal Sillabo di Pio IX dice: “Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia seiungendus est”; 
e la prop. 77: “Aetate hac nostra non amplius expedit, religionem catholicam haberi 
tamquam unicam status religionem, ceteris quibus- (pagina 6) cumque cultis exclusis”. 
Ora è appunto questa la tesi del nostro libello. E Leono XIII nella sua magnifi ca enciclica 
“Immortale Dei” insigna: “Sanctum oportet apud principes esse Dei nomen: ponendumque Immortale Dei” insigna: “Sanctum oportet apud principes esse Dei nomen: ponendumque Immortale Dei
in praecipuis illorum offi ciis religionem gratia completi, benevolenti tueri, auctoritate 
nutuque legum tegere, nec quippiam instituere aut secernere quod sit eius incolumitati 
contrarium”. Dopo però di aver dimostrato che questi doveri dello Stato riguardano non 
una religione qualsiasi ma la religione vera, cioè la religione cattolica; il gran Pontefi ce 
illustra in qual modo questi due poteri, l’uno e l’altro diversi nel loro genere “utraque in 
suo genere maxima”, giacchè “utriusque imperium est in eosdem”, debbono intendersi 
armoniosamente. In fatti il contrario “maxime repugnat de sapientia cogitare et bonitate 
Dei, qui vel in rebus physicis, quamquam sunt longe inferioris ordinis, tamen naturales 
vires causaeque invicem conciliant moderata ratione et quodam velut concentu mirabili, 
ita ut nulla earum impediat ceteris, cunctaque simul illuc, quo mundus spectat conve-
nienter aptissimeque conspirent. Itaque inter utramque potestatem quaedam intercedat 
necesse est ordinata colligatio: quae quidam coniunctioni non imperito comparatur, per 
quam anima et corpus in nomine copulantur”. Quindi fare della separazione tra Stato 
e Chiesa la forma ideale della società, equivale ad asserire che il miglior modo di essere 
dell’uomo è lo stato di separazione del corpo e dell’anima.
 4° Altro vizio di questo opuscolo è l’abuso dei testi sacri e degli argomenti di auto-
rità. Le parole di Cristo a Pilato: “Il mio regno non viene da questo mondo”, dovrebbero 
secondo l’autore condannare ogni ingerenza della Chiesa nelle cose dello Stato, pure 
(pagina 7) in materia di religione (p.33). L’istesso deduce dalle parole colle quali Gesù 
rifi utò di sciogliere un dissidio provocato da una eredità (p.34). La libertà della stampa 
sarebbe contemplata nella parabola del buon grano e della zizzania (p.24); e la teoria della 
sovranità del popolo in quella dell’amministratore infedele costretto a dare il resoconto 
del suo operato (p.13).

buona fede. Nel difendere il loro sentimento portano talvolta delle ragioni giuste. Così in 
questo opuscolo non mancano rifl essioni savie anzi acute. Le risposte date al giornale “De 
Zeeuw” sono spesse volte convincenti. Nell’insieme però siccome questa tendenza disconosce 
il nesso intimo che esiste tra i diritti religiosi e quelli civili, la dottrina difesa nel nostro 
opuscolo è riprovevole perché non conforme alla genuina dottrina della Chiesa.
  Credo di poter ridurre ai seguenti i difetti principali di questo inconsulto panegirico 
dei principii del 1789.

1° L’autore non è oggettivo abbastanza sul modo (pagina 3) di interpretare i 17 celebri 
articoli. È verissimo: l’opera del 1789 non si deve confondere con quella del 1793. È vero 
ancora: i diritti naturali dell’uomo non furono in essi defi niti indipendentemente dall’au-
tore della natura (cf.p.13), e quindi l’interpretarli in un senso ateistico, come ne è invalso 
l’uso, non corrisponde al loro senso genuino. Anzi conviene riconoscere in questi arti-
coli non poche cose giuste e belle. Ma non per questo sono da lodarsi espressioni troppo 
generali come queste: “La rivoluzione è stata un’opera nella mano di Dio” (p.38), appunto 
perché ha sbarazzato il mondo dalle religioni di Stato; “La Rivoluzione francese è stata una 
benedizione per la religione e per la società” (p.39).
 2° Il Van Dalsum non vede abbastanza i due difetti principali dei principî del 1793, 
il primo di aver parlato unicamente dei diritti dell’uomo senza toccare i diritti di Dio; il 
secondo di aver annoverato tra i diritti naturali, certi diritti che non possono essere consi-
derati tali da un cattolico. Né basta il dire, con l’autore (p.16,17), che in questi articoli non 
si fa parola dei diritti morali ma unicamente dei diritti civili. Questa giusta osservazione, 
anziché coprirlo, svela quel difetto gravissimo. Ed è appunto per questa ragione che i 
principî del 1793 diventarono così facilmente uno strumento di oppressione e di empietà 
giacobina, come lo sono tuttora nella travagliata Francia. Né basta riconoscere, come lo fa 
l’autore in un altro passo, che queste dichiarazioni sono incomplete (p.32). Un difetto così 
essenziale non rende solamente una cosa incompleta ma mostruosa. Lo stesso dicasi di 
altri diritti che questi articoli avrebbero dovuto contemplare, come quelli della famiglia, 
della vera Chiesa, di altre istituzioni esistenti in legittimo possesso.
 3° Il principale vizio di questo opuscolo, a parer nostro, è di difendere la teoria della 
separazione come (pagina 4) un ideale. Ecco le prime frasi del prologo: “La grande lotta dei 
secoli è stata una lotta di due errori l’uno contro l’altro: da un lato lo Stato che vuole domi-
nare la Chiesa per così governare il suddito con la religione quale strumento di governo; 
e dall’altro lato la Chiesa che vuole dominare lo Stato per fare osservare col mezzo dello 
Stato la religione ai suoi fedeli. Il punto di vista di ambedue fu un errore, perché disconosce 
l’armonia che un savio governo mette nella società. Armonia che non richiede l’unità, né 
la dominazione dell’uno sopra l’altro, ma separazione, per la quale lo Stato e la Chiesa 
vivono ambedue la loro vita propria, ciascuno nella direzione assegnatagli dal proprio 
compito” (p.3). E prosegue: “Mentre nei tempi nostri non esiste piè l’unione tra il potere 
religioso e civile, ossia tra Chiesa e Stato, la lotta secolare identica, nell’esistenza, prende 
una nuova forma, quella di voler dominare le manifestazioni vitali e sociali dei cittadini 
per farli servire a scopi puramente politici o eccelesiasticamente politici” (ibid.).

Non solo il Van Dalsum non contempla mai la sana teoria cattolica del connubio tra i 
due poteri, ma dipinge sempre l’unione legittima tra la Chiesa e lo Stato sotto colori foschi, 
quasi chè certi abusi, pur troppo deplorevoli, fossero dell’essenza di questo connubio: 
“Con l’istituzione di una religione di Stato la religione stessa fu servita assai male, poiché 
la religione fu ridotta cos’ ad essere una specie di istituzione dello Stato, la quale o riceveva 
la sua dottrina dalle leggi del paese, o poggiava sull’autorità dello Stato anziché sulla 
propria forza” (p.20).
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infallibile, l’autore porta sullo stato delle cose, pure della Chiesa in Olanda, dei giudizi 
assai impertinenti. Purtroppo anche in Olanda qualche giornale cattolico troppo spinto 
ha turbato la pace e cagionato non poco danno col mettere in sospetto tendenze legit-
time e persone venerabilissime, ma questi eccessi, per deplorevoli che siano colà ed in 
altri paesi, non valgono a motivare la violenza usata dal Van Dalsum. Basti un campione: 
“Nella Neerlandia l’autorità ecclesiastica chiude, con una volontà ben conscia, l’occhio, 
l’orecchio, il cuore ai desideri spirituali dei suoi propri fedeli, protegge dei sacerdoti che 
commettono cose ingiuste e si vantano della loro malvagità, dichiara di non aver voglia di 
rispondere a chi domanda di ottenere l’esame di una causa ed una soluzione giusta, non 
governa con amorosa cura (pagina 10) ma con terrore ed arbitrio …… Il popolo olandese è 
assopito, ed alla meschina parte che si è destata dal mortale sono si può applicare il detto 
della Scrittura: “ma per riguardo ai Farisei non lo confessavano, per non esser banditi 
dalla sinagoga, perché avevano più cura dell’onore degli uomini che dell’onore di Dio” ” 
(p.43,44).
 6° Osservo in fi ne che l’autore, il quale non può essere che avverso al potere tempo-
rale dei Papi, cita con gran compiacimento una dichiarazione che il Santo Padre avrebbe 
fatta sull’argomento ad un prelato del Vaticano sulla fi ne del 1911 e che, riprodotta dalla 
Perseveranza di Milano, fece il giro del mondo. Ed aggiunge: “La pubblicazione di questa Perseveranza di Milano, fece il giro del mondo. Ed aggiunge: “La pubblicazione di questa Perseveranza
dichiarazione del Pontefi ce ha prodotto nel Vaticano una impressione assai penosa ed il 
Cardinale Merry del Val ha rigorosamente interdetto all’espansivo Monsignore di avere 
ancora colloqui con i giornalisti. Ma frattanto le comunicazioni della Perseveranza non 
furono contradette” (p. 64, 65).

* * *

Credo di aver dato nelle pagine precedenti una idea esatta dell’opuscolo incriminato. Se 
non erro, la conclusione s’impone. Questo scritto è l’opera di un laico temerario e ribelle, il 
quale, scarso delle cognizioni indispensabili, tratta con intollerabile leggerezza di concetto 
e violenza di linguaggio un argomento assai arduo e delicato, sostenendo dottrine perico-
losissime, contrarie all’insegnamento della Chiesa. Quindi non merita altro dal tribunale 
di questa Sacra Congregazione che la condanna.
 Potrebbe, è vero, l’opuscolo del Van Dalsum sembrare piuttosto da disprezzarsi, essendo 
di troppo poco (pagina 11) peso, ed avendo già la censura del Vescovo di Breda messo i 
fedeli in guardia. Farò però osservare che la condanna del temerario libello sarebbe per 
questo insigne Prelato una approvazione solenne della sua energica condotta, e quindi un 
non lieve conforto.
 Baciando la Sacra Porpora con ogni ossequio mi confermo delle loro Eminenze 
Reverendissime

  Umilmo devmo servo

  Lorenzo Janssens O.S.B.
  Consultor

 Con tali criteri di esegesi non fa meraviglia che il Van Dalsum, tragga ai suoi concetti 
non solo sant’Agostino, san Tommaso, Dante Alighieri, ma i Pontefi ci stessi Leone XIII 
e S.S. Pio X ed i documenti più solenni del loro pontifi cato. È vero, qua e là, l’autore cita 
l’uno e l’altro documento per appoggiare un punto di dottrina fuori di ogni controversia; 
ma anche allora lo fa in un modo assai strano per non dire ridicolo. Eccone un esempio: 
“Che la Chiesa cattolica protegga il diritto di proprietà privata quale diritto naturale, 
è dichiarato un’altra volta nell’Enciclica Rerum Novarum, e che il Vangelo consideri la 
proprietà quale furto, non ve lo possiamo trovare” (p.25, 26). Possibile!
 Nel commento dell’articolo 10, consacrato alla libertà di pensiero e di religione, il 
Van Dalsum, scagliandosi contro la religione di Stato, non teme di citare in favore del 
suo sentimento l’autorità di Leone XIII di santa memoria e quella dell’augusto Pontefi ce 
gloriosamente regnante. Cito questo passo: “È dunque caratteristico che il precedente Papa 
Leone XIII abbia così ripetutamente e con tanta dottrina insistito sulla sovranità tanto del 
potere temporale quanto del potere spirituale, ciascheduno sul terreno proprio, e che il 
Papa Pio X interdica con le parole le più espressive ai suoi sacerdoti di occuparsi di cose 
mondane e di immischiarsi negli interessi dei partiti” (p.21). In un altro luogo l’autore 
cita a conferma della sua dottrina l’enciclica (pagina 8) del 4 Ottobre 1903 e il motto 
“Instaurare omnia in Cristo” (p.34; cf. p. 63, 64). Afferma poco dopo che i suoi avversari 
non capiscono nulla dell’enciclica di Leone XIII “Immortale Dei” (p.35). Eppure in questo Immortale Dei” (p.35). Eppure in questo Immortale Dei
importantissimo documento, come nelle encicliche Libertas praestantissimum e Rerum 
Novarum il grande pontefi ce ha illustrato, con quella lucidezza magistrale tutta sua, la Novarum il grande pontefi ce ha illustrato, con quella lucidezza magistrale tutta sua, la Novarum
dottrina tradizionale della Chiesa sui rapporti tra Chiesa e Stato. Anzi se questi rapporti 
non fossero così intimi da penetrare pure negli interessi della vita sociale ed economica, 
l’illustre Pontefi ce non avrebbe mai scritta l’enciclica Rerum Novarum.
 L’istesso dicasi del Pontefi ce gloriosamente regnante, il quale più volte in controversie 
famose ha solennemente proclamato il vitale infl usso che la dottrina evangelica esercita sulle 
questioni dette sociali, afferma l’autorità della Chiesa su queste questioni e quindi i relativi 
doveri dello Stato. Anzi è appunto il pieno signifi cato dell’ “Instaurare omnia in Cristo”.
 Non dico nulla dell’abuso che il Van Dalsum fa di Sant’Agostino, San Tommaso e Dante 
Alighieri (p. 16, 17; 22, 62). Se l’autore non fosse così digiuno di sacra teologia, questi tre 
grandi nomi sarebbero gli ultimi che avrebbe dovuto allegare, poiché appunto questi 
sublimi ingegni hanno avuto un concetto altissimo dei diritti della città di Dio. Del resto i 
passi che cita non provano nulla per la sua tesi, non più che le bellissime strofe dei grandi 
poeti olandesi Schaepman (p.29sqq.) e Vondel (p.35).
 Tutto il ragionamento dell’autore gira attorno ad un falso dilemma: o dipendenza imme-
diata, diretta tra i due poteri, o indipendenza totale tra l’uno e l’altro. Ora questo dilemma 
è falsissimo, poiché tra queste due soluzioni estreme ve ne è una di mezzo, la soluzione
(pagina 9) tradizionale cattolica, mirabilmente esposta nell’enciclica “Immortale Dei”.Immortale Dei”.Immortale Dei
 5° Un altro vizio è da segnalarsi ancora nell’opuscolo del Van Dalsum, cioè: 
l’intemperanza del linguaggio. L’autore si presenta al pubblico quasi investito di una 
missione divina. Vox populi, Vox Dei! Il suo giornale “Vox populi, Vox Dei! Il suo giornale “Vox populi, Vox Dei! De Volkswil” esprime la volontà del De Volkswil” esprime la volontà del De Volkswil
popolo, e quindi la volontà di Dio, poiché il diritto naturale di cui la voce popolare è 
organo ha per autore Iddio stesso. Ecco una di queste modeste asserzioni. Dopo descritte, 
a modo suo, le due tendenze politico-religiose esistenti nella sua patria, tanto tra i protes-
tanti come tra i cattolici, aggiunge: “Contro queste mire segrete il “De Volkswil” ha preso De Volkswil” ha preso De Volkswil
partito nel modo meno equivoco, ed in questo, è vero, va incontro alla corrente, a con 
lui sta il buon senso popolare e con lui sta la volontà di Dio, che si manifesta in questi 
segni del tempo (p.14; vedansi i passi simili, p. 36 e 44). Arrogatasi questa missione divina, 
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ZA  Zeeuws Archief (Middelburg)
ZB  Zeeuwse Bibliotheek (Middelburg)
ZDC Zeeuws Documentatie Centrum (Middelburg) 

Gebruikte afkortingen van kranten, weekbladen en periodieken: 

AC : de Axelsche Courant
CR : De Controleur
DV : De Volkswil
HB : Het Hulsterblad
KSW : Katholiek Sociaal Weekblad
LE : Luctor et Emergo
LH : Land van Hulst
MC : De Middelburgsche Courant
NR : Het Natuurrecht
NZC : de Nieuwe Zeeuwsche Courant
TNC : Ter Neuzensche Courant
TNV : Ter Neuzensch Volksblad
VE : De Volkseeuw
ZK : De Zeeuwsche Koerier
ZL : Zelandia

Overige gebruikte afkortingen:

coll.  : collectie
dr. : druk
ds. : doos
inv. : inventaris
jrg. : jaargang
nr. : nummer
part. : particulier
red. : redactie
s. : sequentiae
vgl. : vergelijk
z.j. : zonder jaar
z.p. : zonder plaats

Lijst van afkortingen 

Gebruikte afkortingen van archivalia

AAM Archief Arrondisementsrechtbank Middelburg
AAS Acta Apostolicae Sedis
ACDF  Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (Città del Vaticano) 
AK Archief Kennemerland
ANHH Archief Nederlands Hervormde Gemeente Hulst
AOKH Archief Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ Hulst
APA Archief parochie Axel
APB Archief parochie Boschkapelle
APG Archief parochie Graauw en Kruispolder
APH Archief parochie Hengstdijk
APHO Archief parochie Hontenisse: Groenendijk, Kloosterzande, Ossenisse
APHU Archief parochie Hulst
APJA Archief parochie St. Jansteen
APL Archief parochie Lamswaarde
APN Archief parochie Nieuw-Namen
APS Archief parochie Sas van Gent en Westdorpe
APST Archief parochie Stoppeldijk en Vogelwaarde
APZ Archief parochie Zuiddorpe en Overslag
ARBH Archief Rabobank Hulst
ARBK Archief Rabobank Kloosterzande
ARBN Archief Rabobank Nederland (Utrecht)
ARBNN Archief Rabobank Nieuw-Namen
ARN Archief Redemptoristen in Nederland
AVMVA  Archief Vereniging voor maatschappelijk welzijn St. Vincentius Arnhem (GA)
BS  Burgerlijke Stand
ECNK Erfgoedcentrum Nederlandse Kloosters (Cuijck-St. Agatha)
GA Geldersarchief (Arnhem)
GAH Gemeentearchief Hulst
GAX Gemeentearchief Axel
GAHL Gemeentearchief Haarlem
GAT Gemeentearchief Terneuzen
GAZ Gemeentearchief Zaandam
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)
ING Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
KB  Koninlijke Bibliotheek (Den Haag)
KDC Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
OBB Openbare Bibliotheek en Documentatie Centrum Stad Brugge
NA Nationaal Archief (Den Haag)
NHA Noord-Hollands Archief
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
SAB ARC Stadsarchief Breda, Archief Bisdom Breda
VDA Van Dalsumarchief
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  2. 15 Taken, missies, retraites en congressen
   2. 15. 1 Volksmissies
    234/10960 Album Missionum 1869-1903Album Missionum 1869-1903Album Missionum
   235/10961 Album Missionum 1903-1929Album Missionum 1903-1929Album Missionum
   1437-1438  register van provinciale missies, vernieuwingen en oefeningen 

1906-1946
   10762 Codex chronicorum (d2) 1894-1939Codex chronicorum (d2) 1894-1939Codex chronicorum
   11068  familiekroniek, De broers Chris, Koos en Piet Boomaars Redemptoristen

Familie-archief Brand-Hulst, Hulst (toegang in voorbereiding)
318 Gemeenteraadverkiezingen 1923

Gelders Archief, Arnhem
2077 Archief Vereniging voor maatschappelijk welzijn Sint- Vincentius 
 6-9 Notulen St. Vincentius Vereniging; 
 10-13 Notulen Bijzondere Raad St. Vincentius Vereniging

Gemeentearchief Hulst
Archief Oudheidkundige Kring Hulst
 Van Dalsumarchief (toegang in voorbereiding) 
   Kranten De Volkswil;  De Volkswil;  De Volkswil Het Natuurrecht; Het Natuurrecht; Het Natuurrecht De Zeeuwsche Koerier (enkele nrs.); Zelandia 

(enkele nrs.); Het Ter Neuzensch Volksblad en Terneuzensche Courant (enkele nrs.)
   Diversen: schriften (ruim 500) met krantenknipsels; manuscript Het Straftgericht; Het Straftgericht; Het Straftgericht

brieven, afschriften, kranten, losse notities, concepten voor lezingen, tekeningen, 
encyclieken, gebeden.

 Burgerlijke Stand
 Collectie E. Lockefeer, verslagen r.k. kiesvereniging Hulst
  Collectie H. Melchers, brievenboeken burgemeesters L.J.M. van Waesberghe en F.J.L.M. 

van Waesberghe (1888-1927) 6 delen
 Collectie NCB, Notulen Boerenbond Kring Hulst, 2 delen, d.1 1904-1922
 Krantenarchief
  Zelandia, Het Hulsterblad 
  Register der Notulen en Besluiten van de Gemeenteraad Hulst 1900-1907; 1907-1914; 

1923-1925; 1925-1927
 V91 Stukken Lager Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 1907-1921
   A Lager Onderwijs 1907 
   B Lager Onderwijs: lijsten van leerlingen 1910, 1911
   C Lager Onderwijs: lijsten van leerlingen 1912, 1913
 W81-82 Diversen
Archieven van de Bijzondere Jongensschool
 Notulenboek 1910-1932
Gemeentearchief Boschkapelle
 1. 13 Register Notulen gemeenteraad van Boschkapelle 1900-1913 
 1. 14.Register Notulen gemeenteraad van Boschkapelle 1913-1922
Gemeentearchief Graauw en Langendam
 1. 205 Register Notulen gemeenteraad van Graauw en Langendam 1893-1905
 1. 206 Register Notulen gemeenteraad van Graauw en Langendam 1906-1916
 1202 A Notulenboek Burgerlijk Armbestuur Graauw 

Archivalia

Archief Rabobank Hulst, Hulst (niet gearchiveerd)
Notulen-Register vanaf 1904
 Archief Rabobank NieuwNamen (niet gearchiveerd)
  Notulenregister Algemene vergaderingen 1904-1926/1925-1939

Archief Rabobank Nederland, Utrecht
Archief Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank Utrecht
 Verslagen over het boekjaar 1898 tot en met 1912: 1898/1899-1904
 Vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht 1905

Archief van het klooster van de Redemptoristen, Wittem
Catalogus Sodalium Congregationis Sanctissimi Redemptoris a fundatione usque ad fi nem anni 
2005 (Wittem 2006)

Archivio della Congregatione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano
Acta Sacra Congregatio Indicis: 
  ACDF Index Diarii Vol. 23/1913. Secretario PM fr. Thoma Esser Ord. Praded. ab anno 

1908 ad annum 1914 incl.
   Die 14 februarii (p. 260), 
   Die 22 februarii (p. 261), 
   Die 24 martii (p. 264), 
   Die 5 junii (p. 275-279), 
   Die 16 junii 1913 (p. 280-282)
 ACDF Index Protocolli VII, Indice 1913
  p.47  Denunzia da parte del Redemtorista Padre Chr. Boomaars dell’ opusculo ‘Er 

is geene’; 
  p.112 Decretum (verwijzing naar AAS, 10, nr. 10); 
  p.121 Voto del Consultore Janssens sull’ opera ‘Er is geene’.

Documentatiecentrum Openbare Bibliotheek, Brugge
Archief historische geschriften 

De Volkseeuw

Documentatiecentrum Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
Archief Zeeuwse kranten
 De Middelburgsche Courant
 De Nieuwe Zeeuwsche Courant
 De Volkswil
 De Zeeuwsche Koerier

Erfgoedcentrum Nederlandse kloosters, Sint-Aegten
Archief Redemptoristen in Nederland
 2 Bestuursarchief van de redemptoristen
  2. 1-16 Kronieken, dagboeken van de Belgisch-Nederlandse provincie
  2. 6  Provincialia
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Gemeentearchief Terneuzen, locatie Axel
  46 Archief parochie Zuiddorpe (toegang in voorbereiding)
   Ds 20/21 Brief i.v.m het schandaal te Zuiddorpe
   Ds 22 Broederschappen
  Ds 25 H. Rozenkrans
  Ds 31 documenten O.L.V. van Lourdesverering
  Ds 46 Liber memorialis van pastoor Genet Liber memorialis van pastoor Genet Liber memorialis
  Ds 76 processies, verering O.L.V. van Lourdes
  Ds 153  Brieven bisschop van Breda. Vastenbrief 1910 met commentaar

pastoor J.P. Plasschaert
  Ds 159 brieven Mgr. Antonucci 
  Ds 212 Liber confraternitatis ss. Rosarï (1825 erecta)Liber confraternitatis ss. Rosarï (1825 erecta)Liber confraternitatis ss. Rosarï
  Ds 213 Broederschap O.L.V. van Lourdes (1917)
  Ds 214 Notulenboek
  Ds 246 Tiendaagse missies 
  Ds 295 Kruiswegoefening. Kruiswegstaties. Kruisweg in Zuiddorpe (1836) 
  Ds 314 Gelden offerblokken
  Ds 304 Collectie Ph. Maertens: Liber memorialis. Register broederschappen
 115 Archief parochie Axel (toegang in voorbereiding)
  Ds 2 Liber memorialis, Liber memorialis, Liber memorialis Status Animarum, parochiegeschiedenis

Het Stadsarchief van Breda, Breda
ARC 0007 Archief bisdom Breda
  IB 257-259 parochiedossier Hulst
   IB 262 parochiedossier St. Jansteen
  IB 292 parochiedossier Stoppeldijk
   IB 318 parochiedossier Zuiddorpe

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
 Database Kleine politieke partijen
 Database Verkiezingen

Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
82 Archief Gisbert Brom 
 174 Klarenbeek, toespraak nieuwe leden 1902
169 Archief Aalberse 
 14-19 kopieboeken Aalberse 
 36, brieven Van Dalsum aan P. Aalberse, F. Hombach en de offi cier van Justitie; 
 43 en 88, brieven Van Dalsum aan P. Aalberse.
184 Archief A. Ariëns
 1045 Lezing Ariëns over Graves de communi re 
218 Archief Edelsmidse Brom 
 4701 Klarenbeek
939 Archief St. Vincentius Vereniging in Nederland
 103 Vergaderingen Hoofdraad 
 1149 Vergaderingen Hoofdraad

Gemeentearchief Hontenisse
 Notulen gemeenteraad 1890, 1891, 1897, 1899

Gemeentearchief St. Jansteen
  III. A. 490 (1902-1911); 491 (1911-1920) Resoluties en notulen gemeenteraad 

van St. Jansteen
Archief van de parochie Graauw (toegang in voorbereiding)
 Liber memorialis
Archief parochie St. Jansteen (toegang in voorbereiding)
 Memoriale Parochiae
Archief van de parochie van de H. Willibrordus Hulst 
 A. Archief van pastoor en kerkbestuur 
   I.  Stukken van algemene aard
   4  Register van resoluties van de vergaderingen van kerkmeesters april 

1802- 7 nov.1802
   8   Register van notulen van het kerkbestuur 1877-1986; tevens brievenboek
   13 Briefwisseling met het bisdom 1770-1986
   17  Herderlijke brieven van de bisschop van Breda 

en de Nederlandse bisschoppen
   II. Organisatie
   115 Stukken betreffende de bladen De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier Zelandia
  VI. Kerkelijke diensten en pastoraat
   616  Stukken betreffende de viering te Hulst van het 25 jarig pausschap van 

Pius IX (1871); paushulde (1929)
   634 Stukken betreffende relikwieën
   647 Verzameling uitgeschreven preken 1847-1867
  VII Archief van het schoolbestuur (St. Willibrordusschool)
   67 Register van notulen van vergaderingen schoolbestuur 1910-1932
   67 Register van uitgegane brieven 1906-1912
 B. Archief van de armmeesters, het armbestuur en de caritas 1716-1992
   A2-A4 Register Notulen Armbestuur 1852-1952
 C.  Archief van de dekens van het dekenaat van het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent 

en het dekenaat Hulst (1833-1970)
  I. Stukken van algemene aard behorend tot de functie van deken
   d.3  Stukken betreffende de ‘Congregatio parochorum’ 1898-1903/1905-1921
   d.6 Briefwisseling met het bisdom/bisschop
 D. Inventaris van het Archief van de St. Vincentiusvereniging, afdeling Hulst
  I. Stukken van algemene aard
  V.4 Register van de notulen van de vergaderingen 1899-1907
  V.5 Register van de notulen van de vergaderingen 1907-1913
  V.6 Register van de notulen van de vergaderingen 1914-1919
  V.18 Verslag over de periode 1871-1922
  V.30 Naamlijsten van (ere) leden en aspiranten 1871-1951 

Gemeentearchief Terneuzen
  Krantendocumentatie: Ter Neuzensche Courant;  Ter Neuzensche Courant;  Ter Neuzensche Courant Ter Neuzensch Volksblad; Ter Neuzensch Volksblad; Ter Neuzensch Volksblad De Axelsche 

Courant; Courant; Courant Luctor et Emergo; Zelandia
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147.1 Archief parochie Stoppeldijk (Vogelwaarde) (toegang in voorbereiding) 
 Liber memorialis
 Ds 21  Kasboeken H. Familie 1872-1947
 Ds 24 Liber decanalis decanatus Hontenisse 1918-1960Liber decanalis decanatus Hontenisse 1918-1960Liber decanalis decanatus Hontenisse
 Broederschap H. Altaars
 Ds 25 Kasboeken en ledenregisters betreffende optocht H. Kindsheid en Kleine Apostel
 Ds A/14 Stukken betreffende relikwiën 1777-1927
348.1 Archief parochie Sas van Gent (toegang in voorbereiding)
 41 Lijst broederschap H. Blasius 1902-1930; 
 6o Notulenboek kerkbestuur 1855-1867
 66 idem 1712-1768
 67 idem 1768-1837
 68 idem 1838-1904 (doos 85)
 69 idem 1848-1850
 Ds 6  omslag AL 1866 broederschap van het Allerheiligste en Alleronbevlekste 

Hart van Maria; kruisweg Westdorpe 1844. 
593.1  Archief parochie Hontenisse (Kloosterzande, Groenendijk, Ossenisse) (toegang in 

voorbereiding) 
 3 Liber memorialis
 53 Stukken betreffende relikwiën, broederschappen etc. 1723-1934
701.1 Archief Arondissementsrechtbank Middelburg 1838-1939
 1037  Register houdende aantekeningen en aanstellingen van diverse functionarissen 

328 Eedsafl egging van ambtenaren 1811-1937
718.1  Gedeponeerd Archief van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-

notarissen te Middelburg 1906-1939.
 1 Notulen 1906-1938
 2   Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van de Kamer van Toezicht betref-

fende stukken van Algemene Aard 1906-1939
 3  Agenda’s van uitgaande brieven van de Kamer van Toezicht 1906-1939
 4   Staten van akten verleden voor de notarissen in het ressort van de Kamer 1910-1939
Notarieel Archief: map 1; 3 nrs. 168, 190, 205

Handbibliotheek catalogusnr. 393. 5 notu, Gedrukte notulen van de Provinciale Staten van 
Zeeland, 1912, nr. 53 (zomerzitting); 1913, nrs. 10, 11 (najaarszitting); 1931, nr. 46 (zomer-
zitting); 1931, nrs. 20, 231, 258 (winterzitting); 1933, nr. 15 (winterzitting); 1934, nr. 5 
(zomerzitting).

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Krantenarchief: De Controleur

Nationaal Archief (Depot Ministerie van Justitie), Den Haag
2.09.41.03 Archief van de Notariële Examencommissie 1878-1961 
 8 Examenverslagen

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
II-828/T affi che Verbond van Nationalisten

Noord-Hollands Archief, Haarlem
348.46 Haarlem
 11868 Burgerlijke Stand Haarlem

Particuliere collecties
Collectie Drs. W.N.T.M.B. Gielen te Hulst
Collectie Prof.mr.drs. D.F.F. Zaman te Rockanje

Zeeuws Archief, Middelburg
114.1 Archief parochie Boschkapelle 
 5-6 Liber memorialis, dagboeken 1872-1966;
 43  Resolutie-, notitie- en conditieboek m.b.t. Confrerie Sint-Barbara, 1780-1820, keer-

zijde reglement 1871;
 44  Register broederschap Gedurige Aanbidding 1782-1852; 
  Reglement en ledenlijst broederschap Geestelijk Verbond 1841-1920;
   Reglement broederschap H. Rozenkrans 1778-1912; ledenlijst van H. Drievuldigheid 

1805-1828; 
  Reglement en ledenlijst van de broederschap Sint Pieterspenning 1861-1912;
   gezamenlijke ledenlijst van de broederschappen Sint Pieterspenning, Rozenkrans 

en Geestelijk Verbond en H. Martelaren van Gorcum 1913-1935.
 45 Oprichtingsakte broederschap H. Familie.
 145.1 Archief parochie Hengstdijk (toegang in voorbereiding)
  Kasboek H. Barbara 1914-1945
  Ledenregister H. Hart van Jezus 1884-1925
  Ledenregister broederschap H. Rozenkrans 1825-1925
  Ledenregister broederschap St. Pieterspenning 1861-1938
  Ledenregister O.L.Vr. Onbevlekte Ontvangenis 1872-1916
  Ledenregister broederschap H. Altaars 1817-1899
  Ledenregister broederschap van de Levende Rozenkrans 1876-1927
146.1 Archief parochie Lamswaarde (toegang in voorbereiding) 
  Ds 7 Ledenregister Geestelijk Verbond tegen uitroeiing, verwensingen en onkuise 

gesprekken 1841-1886; Ledenregister broederschap H. Cornelis 1897-1931; relieken H. 
Cornelis; Ledenregister broederschap H. Coletta 1848-1904 

  Ds 8 Ledenregister broederschap H. Hart van Jezus en Apostolaat des gebeds en H. 
Familie 1901-1935; Ledenregister broederschap Gedurige Aanbidding 1782-1847; 
Ledenregister H. Rozenkrans 1863-1931

 Ds 13 Notulen kerkbestuur
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Artikelen, korte commentaren, overwegingen 
en brieven van H.A. van Dalsum 
Artikelen, korte commentaren, overwegingen 
en brieven van H.A. van Dalsum 
Artikelen, korte commentaren, overwegingen 

in dag- en weekbladen

Met asterix [ * ]  =  ondertekend met naam, soms met pseudoniem zoals Ego, Verus, Criticus 
en wellicht Fulnaho. 

Pseudoniemen in De Volkswil zoals Jan Content, Jan de Klomper, Sjef Krom, Opmerker, De Volkswil zoals Jan Content, Jan de Klomper, Sjef Krom, Opmerker, De Volkswil
Veritas, Zelandus, en Een vriend des volks zijn door anderen gebruikt.
Zonder asterix [    ]  =  betreft de belangrijkste redactionele artikelen in ZK, HB en DV die 

gezien de verwijzingen, stijl en woordgebruik hoogst waarschijnlijk 
van Van Dalsum zijn.

Achter het blad is het nummer van uitgifte vermeld.

1903
HB. 1988:  Boerenleenbanken
HB. 1990:  Ingezonden
HB. 1903
HB. 1994:  Boerenbonden
HB. 2001:  Volksman-Volksvertegenwoordiger
HB. 2002:  Boerenbond en Leenbank; De Eerste Bredasche Katholiekendag
HB. 2014:  Christelijke Boerenbond
HB. 2024:  Christelijke Vakvereenigingen

KSW. 2:    De verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid door de vakvereenigingen*,
150-152

KSW. 4:  Zeeuwsch-Vlaanderen en het Kroondomein*, 608-609
KSW. 5:  De Bond voor Staatspensioneering*, 301-303 en 313-314

1904
HB. 2035:  De geloofsvervolging in Frankrijk
HB. 2044:  Prettig op een Kroondomein
HB. 2047:  Geloof en Rede
HB. 2048:  Vergadering der Hanze
HB. 2050:  Vergadering der Hanze
HB. 2055:  Op den Katholiekendag
HB. 2056:  Congres van de Ned. Chr. Boerenbond
HB. 2063:  Een merkwaardig geschrift; Pachtcontract

1905
HB. 2075:  De Openbare School
HB. 2077:  De Algemene Vergadering; De RK. Boerenbond
HB. 2080:  Ambachtsschool te Hulst
HB. 2104:  Sociale Overpeinzingen
HB. 2106:  Het Moderne Jodendom (Kerstens?)
HB. 2111:  Staatkunde
HB. 2120:  Rondom Pachtcontract II

Geraadpleegde kranten, weekbladen en periodieken

Artikelen en brieven van en over Hendrik Albert van Dalsum werden in onderstaande 
kranten, periodieken en weekbladen gepubliceerd. 
Volgorde van aanduidingen: 
afkorting, naam, (doorgenomen jaargangen of nummers), gezindte, uitgever-redacteur(s) 
en archiefplaats.

AC Axelsche Courant, (1903-1928), Nederlands hervormd, F. Dieleman, GATAxelsche Courant, (1903-1928), Nederlands hervormd, F. Dieleman, GATAxelsche Courant
CR   De Controleur, (brieven nrs. 1635, 1641, 1783 en korte art. 1600, 1601, 1602, 1603, De Controleur, (brieven nrs. 1635, 1641, 1783 en korte art. 1600, 1601, 1602, 1603, De Controleur

1606, jaargangen 1913-1929), van extreem links tot extreem rechts, Van Hall / 
Thorn Prikker / Göbel / Van der Mijle, KB

DV  De Volkswil, (1909-1915, onvolledig), ultramontaans/liberaal katholiek, H.A. van  De Volkswil, (1909-1915, onvolledig), ultramontaans/liberaal katholiek, H.A. van  De Volkswil
Dalsum, AOKH, VDA 1

HB  Het Hulsterblad, (1903-1938), rooms-katholiek, gebroeders Verwillighen, GAH, Het Hulsterblad, (1903-1938), rooms-katholiek, gebroeders Verwillighen, GAH, Het Hulsterblad
AOKH

KSW Katholiek Sociaal Weekblad, (1903, 1905, 1906), P.J.M. Aalberse, KDCKatholiek Sociaal Weekblad, (1903, 1905, 1906), P.J.M. Aalberse, KDCKatholiek Sociaal Weekblad
LE  Luctor et Emergo, (1912-1917 en nr. 413), antirevolutionair, GAT
LH   Het Land van Hulst, nevenblad van Het Land van Hulst, nevenblad van Het Land van Hulst Zelandia, (1931-1938; 1940-1941 als De Vier  

Ambachten), rooms-katholiek, GAT
MC De Middelburgsche Courant, (okt/nov. 1913; jan./febr. 1915), liberaal, ZDC
NR Het Natuurrecht, (nrs. 281-290), ultramontaans katholiek-liberaal, AOKH, VDAHet Natuurrecht, (nrs. 281-290), ultramontaans katholiek-liberaal, AOKH, VDAHet Natuurrecht
NZC  Nieuwe Zeeuwsche Courant, (nr.127, 27 okt. 1906; okt./nov. 1913), rooms-katholiek, 

ZDC
TNC Ter Neuzensche Courant, (1906-1936), GATTer Neuzensche Courant, (1906-1936), GATTer Neuzensche Courant
TNV Ter Neuzensch Volksblad, (8 mei 1907 en 1911-1917), vrijzinnig liberaal, GATTer Neuzensch Volksblad, (8 mei 1907 en 1911-1917), vrijzinnig liberaal, GATTer Neuzensch Volksblad
VE  De Volkseeuw, (1911-1914), rooms-katholiek, F. Fonteyne, OBB
ZK   De Zeeuwsche Koerier, ( jrg. 13, 1907, nrs. 1122-1123, 1126-1128, 1130, 1140, 1157, De Zeeuwsche Koerier, ( jrg. 13, 1907, nrs. 1122-1123, 1126-1128, 1130, 1140, 1157, De Zeeuwsche Koerier

1172; jrg. 15, 1909, nrs. 1260, 1303; jrg. 19, 1913, nr. 1708; jrg. 30, 1924, nr 2823), 
AOKH, VDA

ZL   Zelandia, (1904-1936), politiek orgaan van de Rooms-Katholieke Kiesvereniging, 
stichting Zelandia N.V./ redacteur J. van Zeyl, AOKH

1 Inmiddels is de volledige uitgave aangetroffen bij de familie Neve te Wemeldinge
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1910
DV. 15  Vanwaar de Staat zijn inkomsten haalt; Accijnsverhooging gedestilleerd; DV. 15  Vanwaar de Staat zijn inkomsten haalt; Accijnsverhooging gedestilleerd; DV

Vergoeding voor kostwinnende miliciens
DV. 18  De VolkswilDV. 18  De VolkswilDV  in de Tweede Kamer*; Kardinaal Mercier over de Katholieke Pers 

(commentaar); Ons hoofdartikel; Open brief aan de weleerw. Heer Willemsen, 
pastoor te Nieuw Namen*; Open brief aan de heer Petrus van Geyt te Kapellebrug*

DV. 19  Wij*; Open brief aan de weleerw. Heer W.J. SchetsDV. 19  Wij*; Open brief aan de weleerw. Heer W.J. SchetsDV , 
pastoor te Sint Jansteen*; Unitas

DV. 23  Ongehoorzaamheid; Een belachelijk gerucht; DV. 23  Ongehoorzaamheid; Een belachelijk gerucht; DV
Aangeschoten: Gods barmhartigheid

DV. 24  De keten van gebeden; Een kleine herinnering; DV. 24  De keten van gebeden; Een kleine herinnering; DV
Het overlijden van Koning Leopold

DV. 26  Een van de teekenen des tijds; Een briefje van ontslag; Moeder Martina*; DV. 26  Een van de teekenen des tijds; Een briefje van ontslag; Moeder Martina*; DV
Het oordeel van Zelandia over den Boerenbond

DV. 27  De Statenvacature Moes*; Het weigeren van de Paaschplicht; DV. 27  De Statenvacature Moes*; Het weigeren van de Paaschplicht; DV
Dit gaat verder dan deken Brouwers; Katholieke vakorganisatie*

DV. 28  De candidaat van De VolkswilDV. 28  De candidaat van De VolkswilDV  *; Twee klachten*
DV. 30  Het Lied van De VolkswilDV. 30  Het Lied van De VolkswilDV ; Propaganda*
DV. 31  Aan Mij is de wraak*; Katholieke en Protestantse kiezers, luistert; Liberale en DV. 31  Aan Mij is de wraak*; Katholieke en Protestantse kiezers, luistert; Liberale en DV

Christelijk-Historische kiezers onthoudt U niet, maar stemt Kramer; Goede 
voornemens

DV. 32  Toch zullen waarheid en recht zegevieren*; Zij maken Pius XDV. 32  Toch zullen waarheid en recht zegevieren*; Zij maken Pius XDV  tot een leugenaar; 
Opnieuw een briefje van ontslag; Een dagvaarding; Een tweede dagvaarding; Mr. 
P.H.W. van Alphen+*

DV. 33  Werkliedenbonden*; Onze landarbeiderDV. 33  Werkliedenbonden*; Onze landarbeiderDV
DV. 34  Bericht; De rechtspositie van de Indische militairen (commentaar); Reintje de DV. 34  Bericht; De rechtspositie van de Indische militairen (commentaar); Reintje de DV

Vos; De grondwerkstaking te ’s-Gravenhage; Statenverkiezing; Wetenschap en 
Godsdienst; Onze vriend Meijntjes

DV. 35  Ons standpunt bij de Juniverkiezing*; Open Brief aan de heren J.H. BaertDV. 35  Ons standpunt bij de Juniverkiezing*; Open Brief aan de heren J.H. BaertDV , J.J.F. van 
Zeyl*; Een klein staaltje; Onderwijsschetsjes I en II

DV. 36  Open Brief aan de heer F. van WaesbergheDV. 36  Open Brief aan de heer F. van WaesbergheDV *; Open Brief aan de heer Mr. P. Dieleman*; 
Onderwijsschetsjes II en III

DV. 37  De aardsche en de eeuwige rechter*; Het CentrumDV. 37  De aardsche en de eeuwige rechter*; Het CentrumDV  en de Oud-Katholieken; Burge-
meester F. van Waesberghe en de politie; Aan Sas van Gent en Westdorpe*; Aan Breda

DV. 38  De VolkswilDV. 38  De VolkswilDV  en het Strafrecht*; Open Brief aan de heer P.F. Fruytier; Uitslag
DV. 39  De Herstemming op Dinsdag 28 juni*DV. 39  De Herstemming op Dinsdag 28 juni*DV
DV. 41  Een woord van dank*; Katholieke artsen; HelmondDV. 41  Een woord van dank*; Katholieke artsen; HelmondDV
DV. 42  Volkswilpartij; Commentaar op een ingezonden brief van Dr. HoffmanDV. 42  Volkswilpartij; Commentaar op een ingezonden brief van Dr. HoffmanDV  betreffende 

een op te richten RK. Artsenvereniging
DV. 43  Aan de gepensioneerde militairen van ons ditrict*DV. 43  Aan de gepensioneerde militairen van ons ditrict*DV
DV. 44.  Aan H. M. De Koningin*; Aan de gepensioneerde militairen van ons district*; Aan DV. 44.  Aan H. M. De Koningin*; Aan de gepensioneerde militairen van ons district*; Aan DV

de Tweede Kamer der Staten-Generaal*; De maker van het Lied van de Volkswil
DV. 45  Een tweede strafzaak SchetsDV. 45  Een tweede strafzaak SchetsDV  tegen Van Dalsum*; Een woord van dank
DV. 46  We laten ons niet langer straffeloos beledigen*DV. 46  We laten ons niet langer straffeloos beledigen*DV
DV. 47  Een verzoek; Eene maand eisch*; Onderwijsschetsjes IVDV. 47  Een verzoek; Eene maand eisch*; Onderwijsschetsjes IVDV
DV. 48  De burgerlijke dood*; Gebed om goede priesters; De leeftijd der eerste H. DV. 48  De burgerlijke dood*; Gebed om goede priesters; De leeftijd der eerste H. DV

Communie; Notaris G, van Holk te Zaandam; Meineed door een rk. geestelijke; 
Uitspraak strafzaak Schets tegen van Dalsum; Onderwijsschetsjes V

1906
HB. 2132  Binnenland; Ingezonden brief
HB. 2135  Geoorloofde daad
HB. 2142  Ingezonden brief
HB. 2143  De gasfabriek te Hulst
HB. 2153  Ingezonden brief: Verwording
HB. 2158  Katholiekendag te Bergen op Zoom
HB. 2162  De Sociale Week
HB. 2168  Vakonderwijs
HB. 2170  Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank
HB. 2171  Ingezonden
HB. 2172  Een pauselijk schrijven
HB. 2173  Katholieke Politiek I
HB. 2174  Katholieke Politiek II
HB. 2175  Katholieke Politiek III; kommentaar Binnenland-2e Kamer
HB. 2176  Katholieke Politiek IV

1907
HB. 2182  De Christelijke Formule; Sociale Plicht
HB. 2183  De Kerk en de Kiesvereeniging
HB. 2185  De Kerk en de Sociale Aktie
HB. 2216  De Sociale Week in Breda
HB. 2219  Naar aanleiding van de Encycliek over het Modernisme (Kerstens?)
HB. 2220  Het Pachtcontact
HB. 2221  De Grondwetsherziening
HB. 2222  Van den regen in den drup
HB. 2225  Neutraal
HB. 2226  Verenigingen van Ambtenaren
HB. 2228  Geen Katholieke Vereeniging van Ambtenaren*
HB. 2255  Christendom en Socialisme
HB. 2257  Christendom en Socialisme

ZK. van 16.11.1907 Neutraal
ZK. van 30.11.1907 Hoon

De vaste rubrieken in De Volkswil, zoals ‘Kleine Berichten’, ‘Van alles wat’, ‘Uit de Pers’ en De Volkswil, zoals ‘Kleine Berichten’, ‘Van alles wat’, ‘Uit de Pers’ en De Volkswil
‘Het Vrije Woord voor Abonnés’ zijn hieronder in de regel niet opgenomen.

1909
DV. 07 Een notariële circulaire; Frankrijks ontvolking; Notariaat; Zl op oorlogspadDV. 07 Een notariële circulaire; Frankrijks ontvolking; Notariaat; Zl op oorlogspadDV
DV. 08   Mijn kamercandidatuur in het district Hontenisse*; Een sterk staaltje; Open DV. 08   Mijn kamercandidatuur in het district Hontenisse*; Een sterk staaltje; Open DV

briefje aan Mejuffrouw Clemenence*; Dit is echte politieke politiek
DV. 09   Waarom?; Verzoekschrift aan H.M. de Koningin ter vernietiging van een raads-DV. 09   Waarom?; Verzoekschrift aan H.M. de Koningin ter vernietiging van een raads-DV

besluit in de Gemeente Hulst*
DV. 10  Onze Drankwet*; Een taaie leugen*; Legaten aan liefdadigheidsinstellingenDV. 10  Onze Drankwet*; Een taaie leugen*; Legaten aan liefdadigheidsinstellingenDV
DV. 11  Vrijdenker*; Een advies inzake woningwetDV. 11  Vrijdenker*; Een advies inzake woningwetDV
DV. 12  De verlovingstijd; Waarom niet?; WetenschapDV. 12  De verlovingstijd; Waarom niet?; WetenschapDV
DV. 13  Gij Volkswil, loof God in zijne schepping*: Een kleine herinnering; Katholieke PartijDV. 13  Gij Volkswil, loof God in zijne schepping*: Een kleine herinnering; Katholieke PartijDV
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DV. 79  De strafzaak van het valsche amtsrapport van WaesbergheDV. 79  De strafzaak van het valsche amtsrapport van WaesbergheDV  in hooger beroep
DV. 81  Wat moeten we nu doen?DV. 81  Wat moeten we nu doen?DV
DV. 82  Van DalsumDV. 82  Van DalsumDV  is wel goed, maar zijn krant deugt niet; Open Briefje aan de wel-

eerwaarde heer E. Ongenae*
DV. 83  Open Brief aan de zeereerwaarde heer pastoor BrouwersDV. 83  Open Brief aan de zeereerwaarde heer pastoor BrouwersDV *
DV. 84  Zij draaien erom heen; De Kamer van Arbeid voor den Landbouw te Hulst: een DV. 84  Zij draaien erom heen; De Kamer van Arbeid voor den Landbouw te Hulst: een DV

leuke mop; Belasting op vreemde bladen; uitgebreide antwoorden in de rubriek 
Het Vrije Woord

DV. 85  Ons monogram*; ZelandiaDV. 85  Ons monogram*; ZelandiaDV  is op hare teenen getrapt
DV. 86  Misbruik van gezagDV. 86  Misbruik van gezagDV
DV. 87  SchetsDV. 87  SchetsDV  zit alvast gerust*; Dorpspolitiek; Open Brief aan de weleerwaarde heer L.J. 

Willemse*
DV. 88  Onze vriendin treurtDV. 88  Onze vriendin treurtDV
DV. 89  Het oordeel van het volk is machtig in mijn oog*DV. 89  Het oordeel van het volk is machtig in mijn oog*DV
DV. 90  Een ontvangen waarschuwing en een verzoekDV. 90  Een ontvangen waarschuwing en een verzoekDV
DV. 91  Onwil; De Kamer van Arbeid voor den landbouw te HulstDV. 91  Onwil; De Kamer van Arbeid voor den landbouw te HulstDV
DV. 92  De gemeenteraadsverkiezing in Hulst*; KortDV. 92  De gemeenteraadsverkiezing in Hulst*; KortDV  en bondig
DV. 93  Hoeveel lezers zou De VolkswilDV. 93  Hoeveel lezers zou De VolkswilDV  hebben?
DV. 94  Kapelaan OngenaeDV. 94  Kapelaan OngenaeDV  en de gemeenteraadsverkiezing in Hulst; de gemeenteraads-

verkiezing in Hulst; De verkiezingspraktijken in Limburg
DV. 95  Het Katholiek Geloof boven en beneden den MoerdijkDV. 95  Het Katholiek Geloof boven en beneden den MoerdijkDV ; Eere aan Sint Jansteen; Uit 

de Pers.
DV. 96  Eere ook aan Hulst*; Aan Hulst*DV. 96  Eere ook aan Hulst*; Aan Hulst*DV
DV. 97  In De TijdDV. 97  In De TijdDV  over het Land van Hulst; De kastanjes uit het vuur halen voor een 

ander; Groot Volk! Klein Volk! (commentaar); Nog eens: het Katholiek Geloof 
boven en beneden de Moerdijk

DV. 98  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen der Fransche Revolutie en die DV. 98  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen der Fransche Revolutie en die DV
van het Evangelie I*; Open Brief aan de coöperatieve Boerenleenbank van Sint 
Jansteen*

DV. 99  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen der Fransche Revolutie en die DV. 99  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen der Fransche Revolutie en die DV
van het Evangelie II*; Open Brief aan Mgr. P. Leijten*; Er is geene tegenstelling 
tusschen de beginselen van de Fransche revolutie en die van het Evangelie III*

DV. 100  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die DV. 100  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die DV
van het Evangelie IV*; Dr. Poels en van Dalsum*; Goed bedoeld, maar het gaat 
niet; De Katholiekendag te Breda; Legende*

DV. 101  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die DV. 101  Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die DV
van het Evangelie V*

DV. 102  Nog niets geleerd; De katholiekendag te BredaDV. 102  Nog niets geleerd; De katholiekendag te BredaDV
DV. 103  Katholieke Polemiek*; Open Briefje aan de zeereerw.h. J.B. BrouwersDV. 103  Katholieke Polemiek*; Open Briefje aan de zeereerw.h. J.B. BrouwersDV *; De wet-

houdersbenoeming te Hulst
DV. 104  Onze tweede jaargangDV. 104  Onze tweede jaargangDV
DV. 105  Wat hun doel isDV. 105  Wat hun doel isDV
DV. 106  De VolkswilDV. 106  De VolkswilDV  en de Revolutie I
DV. 107  De VolkswilDV. 107  De VolkswilDV  en de Revolutie II en III
DV. 108  Italië tegen TurkeijeDV. 108  Italië tegen TurkeijeDV
DV. 109  Wat voor Spanje geldt, geldt ook voor Nederland, ook voor Breda; Ambtenaren in DV. 109  Wat voor Spanje geldt, geldt ook voor Nederland, ook voor Breda; Ambtenaren in DV

Hulst; Het land in Canada
DV. 110  Geen gratie; Nog steeds leugen en bedrogDV. 110  Geen gratie; Nog steeds leugen en bedrogDV

DV. 49  Hoogmoed*DV. 49  Hoogmoed*DV
DV. 50  Meineed*; Zelandus (commentaar); De TijdDV. 50  Meineed*; Zelandus (commentaar); De TijdDV  en Joseph van Waesberghe
DV. 51  Paus Pius XDV. 51  Paus Pius XDV , Hervormer*; De wrok der van Waesberghes verklaard; De strijd tegen 

van Dalsum
DV. 52  Onze eerste jaargang; Jansenist; De Belgische schoolwetDV. 52  Onze eerste jaargang; Jansenist; De Belgische schoolwetDV
DV. 53  Open Brief aan Mr. P. AalberseDV. 53  Open Brief aan Mr. P. AalberseDV *; Dansen op kermisdagen; De appèlzaak Schets

tegen Van Dalsum
DV. 54  Wij constateren; Over de persDV. 54  Wij constateren; Over de persDV
DV. 55  Zo schrijft men geschiedenisDV. 55  Zo schrijft men geschiedenisDV
DV. 56  Portugal*; Onze vriend Jos. SeydlitzDV. 56  Portugal*; Onze vriend Jos. SeydlitzDV ; Onderwijsschetsjes VI
DV. 57  Oude klachten; Propagandaclubben in de RK. Kiesvereeniging; Een treffend feit DV. 57  Oude klachten; Propagandaclubben in de RK. Kiesvereeniging; Een treffend feit DV

uit de r.k. kiesvereniging
DV 58  Naar aanleiding van het Vrije Woord van den heer G. van Campen; De Zeeuwsche 

Koerier
DV. 59  Zuidbevelandse brieven: herfstmijmeringen; Onderwijsschetsjes VII; ZelandiaDV. 59  Zuidbevelandse brieven: herfstmijmeringen; Onderwijsschetsjes VII; ZelandiaDV
DV. 60  De 40 millieon; de Belgische troonredeDV. 60  De 40 millieon; de Belgische troonredeDV
DV. 61  De Eerste Kamerverkiezing voor Zeeland; Paus Pius XDV. 61  De Eerste Kamerverkiezing voor Zeeland; Paus Pius XDV  en de geestelijkheid
DV. 62  De Nederlandsche politiek jegens Vlaanderen*; de Maasbode; De Persvrijheid in DV. 62  De Nederlandsche politiek jegens Vlaanderen*; de Maasbode; De Persvrijheid in DV

Nederland
DV. 63  Eenige beschouwingen in verband met de ontwerpregeling Offi cierstractementen; DV. 63  Eenige beschouwingen in verband met de ontwerpregeling Offi cierstractementen; DV

Decretum de vetita clericis temporali administratione; Initiatief werkliedenver-
bond; De katholieken in Engeland; De kwestie van benoemingen; Uitspraak 
proces Schets- Van Dalsum; Is De Maasbode au sérieux te nemen?*

DV. 64  De Nederlandsche politiek jegens Vlaanderen*; Recht of Krom*; Korte nabetrach-DV. 64  De Nederlandsche politiek jegens Vlaanderen*; Recht of Krom*; Korte nabetrach-DV
ting op Eeenige beschouwingen in verband met onze doode weermiddelen

DV. 65  Kerstmis; Onbeschaamd brutaal; De luchtvaart in dienst van den oorlogDV. 65  Kerstmis; Onbeschaamd brutaal; De luchtvaart in dienst van den oorlogDV
DV. 66  Ons tweede nieuwjaar*.; ZelandiaDV. 66  Ons tweede nieuwjaar*.; ZelandiaDV  in razernij

1911
DV. 67  Het tractaat van Münster jegens Vlaanderen*DV. 67  Het tractaat van Münster jegens Vlaanderen*DV
DV. 68  Opgaven omtrent kiesbevoegdheid; Het kantoor van Notaris Van DalsumDV. 68  Opgaven omtrent kiesbevoegdheid; Het kantoor van Notaris Van DalsumDV
DV. 69  Bevolkingsstatistiek van het Statendistrict Hulst; Misleiding; Verstrekking van DV. 69  Bevolkingsstatistiek van het Statendistrict Hulst; Misleiding; Verstrekking van DV

grond aan landarbeiders
DV. 70  De lezing van Van DalsumDV. 70  De lezing van Van DalsumDV  te Sas van Gent; De verdediging van de Vereenigde 

Staten van Noord-Amerika Eene aanplakking
DV. 71  De strafzaak van het valsche ambtsrapport; Een geheim verklapt; Eene getuigenis DV. 71  De strafzaak van het valsche ambtsrapport; Een geheim verklapt; Eene getuigenis DV

van burgem. Van Waesberghe
DV. 72  De staatkundige toestand van Zeeuwsch-Vlaanderen*; Uit een bisschoppelijk DV. 72  De staatkundige toestand van Zeeuwsch-Vlaanderen*; Uit een bisschoppelijk DV

blad
DV. 73  Aloysius VlassenroodDV. 73  Aloysius VlassenroodDV +; Eene betuiging van leedwezen*; Het vonnis inzake het 

valsche ambtsrapport
DV. 74  Open Brief aan Mr. P. DielemanDV. 74  Open Brief aan Mr. P. DielemanDV *; Decreet omtrent de verplaatsing van pastoors; 

Worden ze gek?
DV. 75  Frankrijk en Zeeuwsch-Vlaanderen*; De ploeg en de pen, een parabel*; De hoger DV. 75  Frankrijk en Zeeuwsch-Vlaanderen*; De ploeg en de pen, een parabel*; De hoger DV

beroepszaak van het valsche ambtsrapport; De zaak Schets tegen van Dalsum voor 
de Hooge Raad; Open brief aan pastoor Van Acker; De vijf vastenbrieven

DV. 76  De lezing te MiddelburgDV. 76  De lezing te MiddelburgDV
DV. 77  Ontwerpovereenkomst tusschen Nederland en België met memorie van toelichting*DV. 77  Ontwerpovereenkomst tusschen Nederland en België met memorie van toelichting*DV
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DV. 150   Hulst; Zijn er nog christenen?; De nieuwe politieverordening van ZaamslagDV. 150   Hulst; Zijn er nog christenen?; De nieuwe politieverordening van ZaamslagDV
DV. 151  ’t Geboorteplekje*; Het lied van De VolkswilDV. 151  ’t Geboorteplekje*; Het lied van De VolkswilDV
DV. 152  Uit Indië (commentaar); William Booth +; Het veer Kortgene-WolphaartsdijkDV. 152  Uit Indië (commentaar); William Booth +; Het veer Kortgene-WolphaartsdijkDV
DV. 153  De sociale nooden; Indische Brieven (commentaar); Een klein verzoek; DV. 153  De sociale nooden; Indische Brieven (commentaar); Een klein verzoek; DV

Dagbladredacteuren; Vooruitgang der kerk onder Pius X
DV. 154  Corruptie in onze christelijke Regeering?; Onderhandse koopakten; Uit BrabantDV. 154  Corruptie in onze christelijke Regeering?; Onderhandse koopakten; Uit BrabantDV
DV. 155  De mislukte vliegdemonstratie te Hulst; Openbaar onderwijs in BadenDV. 155  De mislukte vliegdemonstratie te Hulst; Openbaar onderwijs in BadenDV
DV. 156  Valsch en onbeschaamd; Kardinaal van RossumDV. 156  Valsch en onbeschaamd; Kardinaal van RossumDV  en over de Katholieke Pers 

(commentaar); Dat vliegen is toch een wondere zaak
DV. 157  Onze derde JaargangDV. 157  Onze derde JaargangDV
DV. 158  Behoort ge tot links of behoort ge tot rechts?; Hoe wordt een Kamer-candidaat DV. 158  Behoort ge tot links of behoort ge tot rechts?; Hoe wordt een Kamer-candidaat DV

gesteld?; Het Hulsterblad niet op de hoogte; E. Ongenae
DV. 159  Allen naar de Hel; Hoe Van DalsumDV. 159  Allen naar de Hel; Hoe Van DalsumDV  er in kwam
DV. 160  Stemt de Katholieke Pers!; De Balkanoorlog; De Kamerverkiezingen; Eene klacht DV. 160  Stemt de Katholieke Pers!; De Balkanoorlog; De Kamerverkiezingen; Eene klacht DV

tegen De Nieuwe Zeeuwsche Courant
DV. 161  De rechtskwestie der valsche obligatien Gent-Terneuzen; Gij zult stelen!; DV. 161  De rechtskwestie der valsche obligatien Gent-Terneuzen; Gij zult stelen!; DV

Notariele woorden en daden; Vreemde houding van Nieuwskranten
DV. 162  Een koejongen moet een koejongen blijven; De vredesconferenties; Kruis tegen DV. 162  Een koejongen moet een koejongen blijven; De vredesconferenties; Kruis tegen DV

Halve Maan; Voortekens 1913
DV. 163  Fransche Revolutie en Evangelie; Een rijk dat in zichzelf verdeeld is; Hunne DV. 163  Fransche Revolutie en Evangelie; Een rijk dat in zichzelf verdeeld is; Hunne DV

gerechte straf
DV. 164  Een gemeene verdachtmaking. De kerkelijke inquisitie; De Spaansche DV. 164  Een gemeene verdachtmaking. De kerkelijke inquisitie; De Spaansche DV

inquisitie
DV. 165  Hoe eervol is het te behooren tot de Kliek!; Voorteekens 1913; Mijnheer de deur-DV. 165  Hoe eervol is het te behooren tot de Kliek!; Voorteekens 1913; Mijnheer de deur-DV

waarder Poppe; Een pastoor in Groot-Zundert
DV. 166  De encycliek van den Paus; het veer Kortgene-Wolphaartsdijk in de Staten van DV. 166  De encycliek van den Paus; het veer Kortgene-Wolphaartsdijk in de Staten van DV

Zeeland*
DV. 167  Ineenstorting der partijen: de kamerverkiezing 1913DV. 167  Ineenstorting der partijen: de kamerverkiezing 1913DV
DV. 168  Wie zijn in 1913 kiezer voor Kamer en Staten van de districten Hontenisse en DV. 168  Wie zijn in 1913 kiezer voor Kamer en Staten van de districten Hontenisse en DV

Hulst?
DV. 169  De wil van het Indische VolkDV. 169  De wil van het Indische VolkDV
DV. 170  Kerstmis*; Recht in Rusland?; Tegen ambtenaren willekeur; Vrede; Begraven op DV. 170  Kerstmis*; Recht in Rusland?; Tegen ambtenaren willekeur; Vrede; Begraven op DV

gewijden grond; De paus en het volk; De Tijd revolutionair

1913
DV. 171  Anno 1913*DV. 171  Anno 1913*DV
DV. 172  Ons vierde Nieuwjaar*; Wat een volksbedrogDV. 172  Ons vierde Nieuwjaar*; Wat een volksbedrogDV
DV. 173  Open brief aan mr. J.H.M. Stieger*; Valsche voorstelling van zaken; Vele DV. 173  Open brief aan mr. J.H.M. Stieger*; Valsche voorstelling van zaken; Vele DV

sympathiebetuigingen
DV. 174  PlichtsbetrachtingDV. 174  PlichtsbetrachtingDV
DV. 175  Mr. E. RegoutDV. 175  Mr. E. RegoutDV  + ; Open Brief aan de Redactie van het Dagblad De Tijd*
DV. 176  De Vrijmetselarij; Bidden voor verkiezingen, door schoolkinderenDV. 176  De Vrijmetselarij; Bidden voor verkiezingen, door schoolkinderenDV
DV. 177  Verkrachting van de vrijheid van drukpers*; Open Brief aan de Notarissen van DV. 177  Verkrachting van de vrijheid van drukpers*; Open Brief aan de Notarissen van DV

Nederland*; Verzoekschrift aan H.M. de Koningin*
DV. 178  Algemeen Kiesrecht*; De bisschoppen laten bidden; Van DalsumDV. 178  Algemeen Kiesrecht*; De bisschoppen laten bidden; Van DalsumDV  staat toch niet 

alleen
DV. 179  De bisschoppen laten biddenDV. 179  De bisschoppen laten biddenDV
DV. 180  Vrede door RechtDV. 180  Vrede door RechtDV

DV. 111  (aandacht voor kardinaalsbenoeming kard. Van RossumDV. 111  (aandacht voor kardinaalsbenoeming kard. Van RossumDV )
DV. 112  De Nederlandsche belangen onder de hoede van Gedeputeerde Staten van DV. 112  De Nederlandsche belangen onder de hoede van Gedeputeerde Staten van DV

Zeeland*; Maar dat kan toch niet!
DV. 113  Een nieuw motu proprio van Z.H. den PausDV. 113  Een nieuw motu proprio van Z.H. den PausDV
DV. 114  Een verbod van krantenlezen; Een Franse legerordeDV. 114  Een verbod van krantenlezen; Een Franse legerordeDV
DV. 115  Credietverhoogingen door deurwaarders*; Monsterachtig,; Dat zaakje deugt nietDV. 115  Credietverhoogingen door deurwaarders*; Monsterachtig,; Dat zaakje deugt nietDV
DV. 116  Wettig gezag in wettige verlangens*; (commentaar bij) SobrietasDV. 116  Wettig gezag in wettige verlangens*; (commentaar bij) SobrietasDV  over Zeeuwsch-

Vlaanderen
DV. 117  Een verkeerd streven*DV. 117  Een verkeerd streven*DV
DV. 118  Ons derde Nieuwjaar*; Aan IdemDV. 118  Ons derde Nieuwjaar*; Aan IdemDV

1912
DV. 119  Zij hebben hun volle gerechtigheid gehad; 1911DV. 119  Zij hebben hun volle gerechtigheid gehad; 1911DV
DV. 120  Het ontwerp landarbeiderswet*DV. 120  Het ontwerp landarbeiderswet*DV
DV. 121  De kiezerslijst; Tyrannie*; Is waar het geloof aan deze bijgelovigheid?DV. 121  De kiezerslijst; Tyrannie*; Is waar het geloof aan deze bijgelovigheid?DV
DV. 122  Beschaafde taal van een Eerwaarde; EerbiedwaardigDV. 122  Beschaafde taal van een Eerwaarde; EerbiedwaardigDV
DV. 123  Wereldschgezind*; De taak van een KamerlidDV. 123  Wereldschgezind*; De taak van een KamerlidDV
DV. 124  Bevolkingsstatistiek van het Statendistrict Hulst; Het tramplan Graauw-St.DV. 124  Bevolkingsstatistiek van het Statendistrict Hulst; Het tramplan Graauw-St.DV

Niklaas*
DV. 125  Vandaar het woord rechtspraakDV. 125  Vandaar het woord rechtspraakDV
DV. 126  Kantongerecht te Hulst, zaak Louis Herman*DV. 126  Kantongerecht te Hulst, zaak Louis Herman*DV
DV. 127  De Vijf VastenbrievenDV. 127  De Vijf VastenbrievenDV
DV. 128  Ontslag geven aan den veldwachter; Eene goede beweging; Plotseling overledenDV. 128  Ontslag geven aan den veldwachter; Eene goede beweging; Plotseling overledenDV
DV. 129  De Tariefkwestie*; Zeeland en het verdere NederlandDV. 129  De Tariefkwestie*; Zeeland en het verdere NederlandDV
DV. 130  Land en landarbeidersDV. 130  Land en landarbeidersDV
DV. 131  Eenzaamheid*DV. 131  Eenzaamheid*DV
DV. 132  Hij is verrezen*; Zichzelven ontmaskerdDV. 132  Hij is verrezen*; Zichzelven ontmaskerdDV
DV. 133  Huldiging van dr. Kuyper; Onze vrome Deken; De geestelijke en de verkiezingen; DV. 133  Huldiging van dr. Kuyper; Onze vrome Deken; De geestelijke en de verkiezingen; DV

Frankrijk
DV. 134  Vreemde karakters en toch tactiek*; Een eigenaardige Augiasstal in Limburg; Bij DV. 134  Vreemde karakters en toch tactiek*; Een eigenaardige Augiasstal in Limburg; Bij DV

het scheiden van de markt
DV. 135  De F. 400 boeten zijn betaald*DV. 135  De F. 400 boeten zijn betaald*DV
DV. 136  ZelandiaDV. 136  ZelandiaDV  begint de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramwegmaatschappij te begrijpen; 

Een verkiezingsfonds 1913? Een kiesche vraag
DV. 137  Rubber en nagemaakt rubberDV. 137  Rubber en nagemaakt rubberDV
DV. 138  Tegen de geestelijkheid?*; De notaris Van DalsumDV. 138  Tegen de geestelijkheid?*; De notaris Van DalsumDV -Marsch
DV. 139  Wij openen het verkiezingsfonds 1913*; Reeds een geruch: De zaak CortvriendtDV. 139  Wij openen het verkiezingsfonds 1913*; Reeds een geruch: De zaak CortvriendtDV
DV. 140  Luctor et EmergoDV. 140  Luctor et EmergoDV  krijgt hare inlichting I* en II*
DV. 141  Luctor et EmergoDV. 141  Luctor et EmergoDV  krijgt hare inlichting III*
DV. 142  Een eigenaardig kiesstelsel in België; AalstDV. 142  Een eigenaardig kiesstelsel in België; AalstDV
DV. 143  Fatsoen in de Tweede Kamer; Krijgt ZelandiaDV. 143  Fatsoen in de Tweede Kamer; Krijgt ZelandiaDV  wroeging?
DV. 144  Om te onthouden voor de Ned. Hervormden; Onze VaderDV. 144  Om te onthouden voor de Ned. Hervormden; Onze VaderDV
DV. 145  Retraitehuizen; Een antwoord op bovenvermelden brief*DV. 145  Retraitehuizen; Een antwoord op bovenvermelden brief*DV
DV. 146  Bloed aftappen*DV. 146  Bloed aftappen*DV
DV. 147  en antwoord*; SchaepmanDV. 147  en antwoord*; SchaepmanDV  over het conservatisme
DV. 148  De beslissing over ‘het doel heiligt de middelen’ in de Provinciale Staten van DV. 148  De beslissing over ‘het doel heiligt de middelen’ in de Provinciale Staten van DV

Zeeland; Verzoekschrift aan H.M. de Koningin*
DV. 149  Het Veer Kortgene-Wolphaartsdijk*; Nog eens: het veer Kortgene-WolphaartsdijkDV. 149  Het Veer Kortgene-Wolphaartsdijk*; Nog eens: het veer Kortgene-WolphaartsdijkDV
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DV. 208  De kabinetscrisis opgelost: het nieuwe ministerie; Open Brief aan de heer Louis DV. 208  De kabinetscrisis opgelost: het nieuwe ministerie; Open Brief aan de heer Louis DV
van Waesberghe*; Kardinaal van Rossum

DV. 209  Dan is De VolkswilDV. 209  Dan is De VolkswilDV  toch vlugger; Zich vinden, verliezen*
DV. 210  De Socialistische Partij; De nieuwe Regeering van korten duur?; Het verraad van DV. 210  De Socialistische Partij; De nieuwe Regeering van korten duur?; Het verraad van DV

vrienden; Minister Treub en Staatspensioen
DV. 211  Naar aanleiding van de Troonrede; De polderjongen; Boerenkarakter; De DV. 211  Naar aanleiding van de Troonrede; De polderjongen; Boerenkarakter; De DV

Overheid; Pensionering van wethouders
DV. 212  Leugen en Waarheid; Wat is een streber?DV. 212  Leugen en Waarheid; Wat is een streber?DV
DV. 213  Ontchristelijking van de maatschappij; Mr. AalberseDV. 213  Ontchristelijking van de maatschappij; Mr. AalberseDV  in de oppositie; Strop en 

succes; Een afgevallen missiepater
DV. 214  Onze vierde jaargang; De kelners en hotelbedienden in de Nederlandse wetten; DV. 214  Onze vierde jaargang; De kelners en hotelbedienden in de Nederlandse wetten; DV

Rondom de Statenverkiezing te Middelburg
DV. 215  Een antwoord aan vriend de GraefDV. 215  Een antwoord aan vriend de GraefDV ; Een uitverkoop te Zaamslag; De Tijd en 

Zelandia blijven steeds vol venijn; Kabaal
DV. 216  De beschuldiging van ritueelen moord; Een eisch tot vrijspraak*DV. 216  De beschuldiging van ritueelen moord; Een eisch tot vrijspraak*DV
DV. 217  Onder sociale leiding; Chassez le naturel; De ZKDV. 217  Onder sociale leiding; Chassez le naturel; De ZKDV  weer op krijgspad; De grondslag 

van recht en orde; De huisjesmelker
DV. 218  EergevoelDV. 218  EergevoelDV
DV. 219   Mede verantwoordelijkDV. 219   Mede verantwoordelijkDV
DV. 220   Lijkenlucht; Omgang*DV. 220   Lijkenlucht; Omgang*DV
DV. 221  Wat is geloven?; De onafhankelijkheid; De brief van FulnahoDV. 221  Wat is geloven?; De onafhankelijkheid; De brief van FulnahoDV
DV. 222  Behangsel*DV. 222  Behangsel*DV
DV. 223  Wegens het raadsverslag van Boschkapelle; De wereldlijke macht van de PausDV. 223  Wegens het raadsverslag van Boschkapelle; De wereldlijke macht van de PausDV
DV. 224  Staatsbegroting van JustitieDV. 224  Staatsbegroting van JustitieDV
DV. 225  (De zaak vd waarschuwing in de 2e Kamer:) Onze vriend FruytierDV. 225  (De zaak vd waarschuwing in de 2e Kamer:) Onze vriend FruytierDV , andere bladen . 225  (De zaak vd waarschuwing in de 2e Kamer:) Onze vriend Fruytier, andere bladen . 225  (De zaak vd waarschuwing in de 2e Kamer:) Onze vriend Fruytier

over Fruytier; Kerstmis; Een woord van dank
DV. 226  1913-1914; De fl . 1000,- van ZelandiaDV. 226  1913-1914; De fl . 1000,- van ZelandiaDV ; De pausen en de rituele moord bij de Joden; 

Sabbath of zondag; De onwetendheid inzake godsdienst

1914
DV. 227  De naaste toekomst; Hoon*; Uit den katechismusDV. 227  De naaste toekomst; Hoon*; Uit den katechismusDV
DV. 228  De militieplicht; Ambtelijke willekeurDV. 228  De militieplicht; Ambtelijke willekeurDV
DV. 229  Geloofsafval onder leiding van de geestelijkheid; Uit de oudheid tegen een over-DV. 229  Geloofsafval onder leiding van de geestelijkheid; Uit de oudheid tegen een over-DV

wonnen land; Het geval van abbé Lemire; Streven van de dwaalleraars
DV. 230  Visites maken; Een verzoek om rectifi catieDV. 230  Visites maken; Een verzoek om rectifi catieDV
DV. 231  Een exploit aan den bisschop van Breda; Een zelfmoord in Hulst; Grondverschaffi ng DV. 231  Een exploit aan den bisschop van Breda; Een zelfmoord in Hulst; Grondverschaffi ng DV

aan landarbeiders (2e Kamer)
DV. 232  Onsterfl ijkheid der ziel en natuurrecht; Takt; Wie is de gelukkigste?; DV. 232  Onsterfl ijkheid der ziel en natuurrecht; Takt; Wie is de gelukkigste?; DV

Het Hulsterblad
DV. 233  Verbod van venten te Hulst; Vermomde bedelarij; Verbod van woonwagensDV. 233  Verbod van venten te Hulst; Vermomde bedelarij; Verbod van woonwagensDV
DV. 234  Zondagsrust*DV. 234  Zondagsrust*DV
DV. 235  Dokters*; De gevaren van de journalistiek DV. 235  Dokters*; De gevaren van de journalistiek DV
DV. 236  Een mislukte sollicitatie; De toekomst van Nederland; DanteDV. 236  Een mislukte sollicitatie; De toekomst van Nederland; DanteDV  over de politieke 

christelijkheid: Louteringsberg, gezang 16; Twee heren dienen; Een kwaal des 
tijds*; Elf jaar notaris te Hulst*

DV. 237  De Broodroof; Het Clericalisme; Elf jaar notaris te Hulst*DV. 237  De Broodroof; Het Clericalisme; Elf jaar notaris te Hulst*DV
DV. 238  Vreemde erfpacht; Wetsontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting; DV. 238  Vreemde erfpacht; Wetsontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting; DV

Staatspensionering; Opbeuring; Bespotting?

DV. 181  Invaliditeit en ouderdomDV. 181  Invaliditeit en ouderdomDV
DV. 182  Halve waarheden zijn geen waarheden*; Toch niet zoo; De kreek in Zaamslag. De DV. 182  Halve waarheden zijn geen waarheden*; Toch niet zoo; De kreek in Zaamslag. De DV

pastoor van Boschkapelle
DV. 183  De Lijdensweek; Paschen; De Godsdienst en Politiek; Verraders; De Nederl. RK. DV. 183  De Lijdensweek; Paschen; De Godsdienst en Politiek; Verraders; De Nederl. RK. DV

Volksbond
DV. 184  Van DalsumDV. 184  Van DalsumDV  en de Kamerverkiezing van Hontenisse*; Tien jaar notaris; Vrijmetselarij. 184  Van Dalsum en de Kamerverkiezing van Hontenisse*; Tien jaar notaris; Vrijmetselarij. 184  Van Dalsum
DV. 185  Een brave herder; De openbare school in Spanje en in NederlandDV. 185  Een brave herder; De openbare school in Spanje en in NederlandDV
DV. 186  Het Vlaamsche Volk moet zwijgen; Lezen en trekken; Opgedragen aan ondank-DV. 186  Het Vlaamsche Volk moet zwijgen; Lezen en trekken; Opgedragen aan ondank-DV

baren en valschaards (naar Psalm 40); Er staat zo weinig in; De Toekomst
DV. 187  Is dat zoo verschrikkelijk?; Tweeërlei democratie; Het hem niet gunnen; De taak DV. 187  Is dat zoo verschrikkelijk?; Tweeërlei democratie; Het hem niet gunnen; De taak DV

des Konings
DV. 188  De Volkswilkamercandidaat voor Hontenisse; Lezingen van DalsumDV. 188  De Volkswilkamercandidaat voor Hontenisse; Lezingen van DalsumDV ?; Een 

dwaling inzake Kiesrecht; Een valsche gevolgtrekking
DV. 189  Een Spaansche bisschop over het pachtcontract; St. Jansteen 1909; Lezing van DV. 189  Een Spaansche bisschop over het pachtcontract; St. Jansteen 1909; Lezing van DV

Dalsum op 2den Pinksterdag
DV. 190  Uit het Weekblad voor het Notariaat (2 mei 1913): Broederschap der Notarissen in DV. 190  Uit het Weekblad voor het Notariaat (2 mei 1913): Broederschap der Notarissen in DV

Nederland; 25 Jaar; Open briefje aan Mr. H.C.J. Groot*; De kiezerslijst van St. Jansteen
DV. 191  Een vreemde zaak in Koewacht; Antimilitarisme; De voorgenomen Grondwets-DV. 191  Een vreemde zaak in Koewacht; Antimilitarisme; De voorgenomen Grondwets-DV

herziening en de Wetgevende Macht
DV. 192  De Jezuitenorde; De voorgestelde Grondwetsherziening*(1)DV. 192  De Jezuitenorde; De voorgestelde Grondwetsherziening*(1)DV
DV. 193  Waarom zijn ze tegen?; Open Brief aan de heer P.F. FruytierDV. 193  Waarom zijn ze tegen?; Open Brief aan de heer P.F. FruytierDV *; Uw plicht*; Het 

doel eener Kiesvereeniging; Wie stemt voor mij, stemt voor God. Fruytier; Van 
de notarissen; De voorgestelde Grondwetsherziening*(2)

DV. 194  Krengenslachters; Het recht van Gemeenteveldwachter Cortvriendt; De voorge-DV. 194  Krengenslachters; Het recht van Gemeenteveldwachter Cortvriendt; De voorge-DV
stelde Grondwetsherziening*(3)

DV. 195  De voorgestelde Grondwetsherziening*(4); Zij worden vroomDV. 195  De voorgestelde Grondwetsherziening*(4); Zij worden vroomDV
DV. 196  De voorgestelde Grondwetsherziening*(5); Zij worden nu wel echt vroom; DV. 196  De voorgestelde Grondwetsherziening*(5); Zij worden nu wel echt vroom; DV

Staatspensionering
DV. 197  De voorgestelde Grondwetsherziening*(6)DV. 197  De voorgestelde Grondwetsherziening*(6)DV
DV. 198  Aan onze vrienden*; De betekenis van 17 juni; De kliek wordt steeds groter; De DV. 198  Aan onze vrienden*; De betekenis van 17 juni; De kliek wordt steeds groter; De DV

politiek op den preekstoel; De dag van 17 juni in geheel Nederland; Openlijke 
gelukwensen aan den heer Jhr. R. de Muralt*

DV. 199  Valse rekels; De komende revolutie; Een Godsoordeel; Stotteren; Arme priester LemireDV. 199  Valse rekels; De komende revolutie; Een Godsoordeel; Stotteren; Arme priester LemireDV .
DV. 200  Een uitgekomen voorspelling; Onze wettige daad van StrafrechtDV. 200  Een uitgekomen voorspelling; Onze wettige daad van StrafrechtDV
DV. 201  Nog eens: de benoeming van Gedeputeerde Staten; De kracht van onrecht en DV. 201  Nog eens: de benoeming van Gedeputeerde Staten; De kracht van onrecht en DV

willekeur; Nu zie ik dat er toch een God bestaat; Verzinsels; Een verkeerde 
gedachte; Ons werpen uit de Raad en Staten; Naar Canada

DV. 202  Wat deed Christus?; Verzekering tegen zelfmoord; Van DalsumDV. 202  Wat deed Christus?; Verzekering tegen zelfmoord; Van DalsumDV  moet uit armoede Hulst . 202  Wat deed Christus?; Verzekering tegen zelfmoord; Van Dalsum moet uit armoede Hulst . 202  Wat deed Christus?; Verzekering tegen zelfmoord; Van Dalsum
worden uitgejaagd; Een vreemde zaak; Nog meer verzinsel; Kruis tegen halve maan

DV. 203  Een ontwerp regeringsprogram; Bedrog met de kiezerslijsten in Hontenisse; De DV. 203  Een ontwerp regeringsprogram; Bedrog met de kiezerslijsten in Hontenisse; De DV
vreemde zaak der kiezerslijsten

DV. 204  De Politiek van De VolkswilDV. 204  De Politiek van De VolkswilDV ; Nietigverklaring van een huwelijk; Verschillende 
gevolgen; Een zielkundige verklaring

DV. 205  Het onderzoek naar het pamfl et; Moed*; De straf is reeds zichtbaar; Tien jaar pas; DV. 205  Het onderzoek naar het pamfl et; Moed*; De straf is reeds zichtbaar; Tien jaar pas; DV
De kabinetscrisis; Onze dappere volksvertegenwoordigers

DV. 206  18 worden 16; Algemeen kiesrecht; Een nadere verklaring; Een plausibele beslissingDV. 206  18 worden 16; Algemeen kiesrecht; Een nadere verklaring; Een plausibele beslissingDV
DV. 207  Zijn stembusbeloften geldig?; Een vraag; Bisschop gehoorzamen is Paus gehoor-DV. 207  Zijn stembusbeloften geldig?; Een vraag; Bisschop gehoorzamen is Paus gehoor-DV

zamen; Ontwerp Extra-Parlementair Regeringsprogram
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DV. 272.  Mgr. P. LeijtenDV. 272.  Mgr. P. LeijtenDV +*; Nog is de liefde niet gestorven
DV. 273  Engeland en de neutraliteit; Militaire noodzakelijkheidDV. 273  Engeland en de neutraliteit; Militaire noodzakelijkheidDV
DV. 274  De encycliek van de pausDV. 274  De encycliek van de pausDV
DV. 27  De oorlog bevestigt ons staatsrecht; Protesteren tegen den oorlogDV. 27  De oorlog bevestigt ons staatsrecht; Protesteren tegen den oorlogDV
DV. 276  Een volksleger; De lijkenschenners; Politieke grondbeginselen*; Protesteren tegen DV. 276  Een volksleger; De lijkenschenners; Politieke grondbeginselen*; Protesteren tegen DV

het oorlogvoeren
DV. 277  Kerstvrede en oorlog; Gij zult niet doodslaan Mr. TreubDV. 277  Kerstvrede en oorlog; Gij zult niet doodslaan Mr. TreubDV  en de loge
DV. 278  Nieuwjaar 1915; Perspionnen; Hoeveel vrienden had Christus?; Oorlogsdiefstal DV. 278  Nieuwjaar 1915; Perspionnen; Hoeveel vrienden had Christus?; Oorlogsdiefstal DV

van particulier eigendom

1915
DV. 279  Zoeken, waar het niet te vinden is; Strategische stellingen; Waarom wij niet schel-DV. 279  Zoeken, waar het niet te vinden is; Strategische stellingen; Waarom wij niet schel-DV

den; Nog eens: Gij zult niet doodslaan
DV. 280   Het recht van verovering; Engeland en de BoerenDV. 280   Het recht van verovering; Engeland en de BoerenDV
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1915  Militair verbod op verschijning van De Volkswil;De Volkswil;De Volkswil
   Uitgave en einde van het weekblad Het Natuurrecht. 
1916  Publicatie van brochure Schets van een Natuurrecht.
1918  Publicatie van brochure Het Geheim des Tijds.
1921  Publicatie van brochure De Drie Revoluties der christenheid. 
1922  Kandidaat voor de Nederlandse Bond van Belastingbetalers bij de 
  verkiezingen voor de Tweede Kamer.
1923-1925  Lid van de gemeenteraad Hulst.
1926-1933  strijd voor een verantwoorde aanleg van de drinkwaterleiding in Zeeuws-

Vlaanderen.
1927  Publicatie van De voorgenomen Zeeuws-Vlaamse Waterleiding, een volksramp. 
1928  Publicatie van De voorgenomen Zeeuws-Vlaamse Waterleiding II.
1929 Jubilea van de boerenleenbank Hulst en haar kassier.
1931-1934  Onafhankelijk katholiek lid van Provinciale Staten van Zeeland.
1933   Kandidaat voor het Verbond van Nationalisten bij de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer.
1933  Aankondiging van afscheid van de politiek vanwege de toekenning van een
  risicogarantie voor de Zeeuws-Vlaamse Waterleiding door de Staten.
1934  Afscheid van de politiek na besluit in de Eerste Kamer om de risicogarantie
   goed te keuren. 
1935 Overlijden van moeder Van Dalsum in Sint Gilles-Waas.
1937  Huwelijk met Emerentia Zaman.
1939 Viering 50-jarig ambtsjubileum.
1943  40 jaar als notaris te Hulst; 
  eervol ontslag als notaris.
1944  Overleden te Hulst.

Data in het leven van Hendrik Albert van Dalsum

1868 Geboren te Haarlem.
1887-1889 Kantoorbediende in Haarlem; studie voor het notarieel staatsexamen.
1889 Kandidaat-notaris op het kantoor van notaris S. Roes in Arnhem.
1895-1903 Lid van de Eusebiusconferentie (Vincentiusvereniging) in Arnhem. 
1903-1909  Lid van de Willibrordusconferentie (Vincentiusvereniging) in Hulst.
1900-1908  Lid van de Klarenbeekse Club; 
   beïnvloed door de katholieke hervormingsbeweging van de ‘abbés démocrates’ 

in Frankrijk.
1903 Notarisbenoeming ressort Middelburg met als standplaats Hulst.
1903-1904 Initiatiefnemer tot oprichting van boerenbonden en 13 boerenleenbanken.
1904  Publicatie van de brochure Pachtcontract 1.
1904-1944  Onbezoldigd kassier van de boerenleenbank Hulst.
1903-1908  Journalistiek medewerker van De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier en De Zeeuwsche Koerier Het Hulsterblad.
1905  Publicatie van de brochures: Rondom Pachtcontract 2 en Voor Recht en Wet,
  Noch houdt het pleit van dwang en vrijheid aan;
   Overlijden van vader Van Dalsum in Zaandam.
1905-1915 Lid van de gemeenteraad Hulst.
1906 Deelname aan de Sociale Week in Utrecht.  
1907 Afscheid van de R.K. Kiesvereniging Hulst;
    verliest als ‘onafhankelijk katholiek’de verkiezingen voor de  Provinciale Staten 

van Zeeland; 
  publicatie van de brochure Toestand op het Kroondomein.
1908 Lid uitvoerend comité van de Vierde Bredase Katholiekendag te Hulst.
1909   Krantenfusie van Zelandia en Zelandia en Zelandia De Zeeuwsche Koerier;
   verliest als ‘onafhankelijk katholiek’ kandidaat de verkiezingssstrijd voor de Tweede-

Kamerzetel van het district Hontenisse; 
  publicatie van de brochure De kamercandidatuur van H.A. van Dalsum.
1910-1915 Uitgave van het weekblad De Volkswil.
1910   Uitsluiting van de sacramenten; kerkelijk verbod op drukken, verspreiden en 

lezen van De Volkswil.
1910-1916  Gekozen als ‘onafhankelijk katholiek’ tot lid van Provinciale Staten van Zeeland.
1911-1912   Verloren rechtszittingen;  
   Groeiende aandacht voor het daensisme en het bezoek aan Florimond 

Fonteyne; 
  beïnvloed door de theologie van Bénigne Bossuet; 
  groeiende aandacht voor het jodendom en het zionisme; 
   beïnvloed door de theologische verdediging van het Ralliement door E.V. Maumus; 
   publicatie van de brochure Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de 

Fransche Revolutie en die van het evangelie.
1913  Brochure Er is geene wordt aangeklaagd bij de Congregatie van de Index;Er is geene wordt aangeklaagd bij de Congregatie van de Index;Er is geene
   Er is geene per decreet door de Congregatie van de Index geplaatst op de Index 

librorum prohibitorum;
  Van Dalsum verliest als ‘onafhankelijk katholiek’ de verkiezingsstrijd om de 
  Kamerzetel van het district Hontenisse.
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HENDRIK ALBERT VAN DALSUM (1868-1944)

Jan de Kort (Hulst, 1944) schreef deze studie met een biografi sche invalshoek 
over Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944), die van 1903 tot 1943 notaris was 
te Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Van Dalsum was een oprecht gelovig katholiek 
die het gebod van de naastenliefde zeer serieus nam. Met grote gedrevenheid 
zette hij zich in voor verbetering van de werkomstandigheden en huisvesting 
van landarbeiders en streed hij voor een grotere onafhankelijkheid van 
landarbeiders en kleine pachters. Dit bracht hem in confl ict met de rooms-
katholieke kerk en met notabelen uit de regio. Niet alleen ondervond hij 
spot en tegenwerking, hij werd ook door de bisschop uitgesloten van de 
sacramenten en een brochure van zijn hand werd op de Index geplaatst.

In Van Dalsums tijd speelden geloof en godsdienst een grote rol in het individuele 
en sociale leven. Daarom worden de persoon Van Dalsum en zijn maatschap-
pelijk optreden vanuit dat perspectief verduidelijkt. De Kort heeft nagegaan 
welke invloeden Van Dalsum heeft ondergaan in verschillende periodes van 
zijn leven, welke effecten deze hebben gehad op zijn geloofsbeleving en wat 
hiervan de gevolgen waren voor hemzelf en zijn omgeving.

Zijn bewogen publieke leven speelde zich af in de tijd waarin een devotioneel ge-
kleurd katholicisme gepaard ging met een beginnende verzuiling. Het eindigde 
toen de verzuiling van het katholieke leven inmiddels een georganiseerde vorm 
had gekregen. Dit verzuilingsproces helpt de dissidente katholiek Van Dalsum 
beter te begrijpen. Omgekeerd draagt de levensgeschiedenis van Van Dalsum 
bij aan de kennis van de strijd om de vormgeving van de moderniteit binnen 
een ogenschijnlijk homogene, katholieke gemeenschap. Het laat zien hoe een 
katholiek dissident een andere uitgangspositie koos en andere accenten wilde 
leggen dan de gangbare bij de vormgeving van de katholieke sociale leer. Het 
toont ook hoe de dissident en zijn aanhang dit verzuilingsproces ervoeren en 
welke maatschappelijke en kerkelijke gevolgen hun keuze had. Daarmee levert 
deze studie een bijdrage aan onze kennis van het katholieke dissidentisme rond 
1900. Een vroege ‘andere katholiek’ krijgt in de studie een gezicht.

Leo Adriaenssen
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